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Habeşliler Amerikaya başvurdular 
Habisburglar meselesi barışı tehdit ediyor! 

yedi günün sıya- \ Habisburglara ait kanun 

sal özeti Belgratta 
iki- traflı konuşmalar tellş .. 

Habeşliler 
misakını 

Amerikaqa Kelloğ 
ileri sürrdüler / 

Almanya İngiltere ile iki taraflı bir 
konuşma yaparak deniz kuvvetleri 
üzerinde anlaştıktan sonra hava kuv· 
,·etleri üzerinde konuşmağa hazırla • 
nıyor. iki ülke arasında bu bakımdan 

.Eransız gazetelerine göre. 
bu işten harp çıkabilir 

(Ycuuı 2 incide) 

Gizlice 

da bir anlaşma olacaktır. Böylece Al· ------------
Italya ile Fransa 

askerlikçe 
anlaşmışlar ! 

manya dört yanını seviren yalnızlık 
çemberini kırmış oldu.Ve sıyasa duru· 
munda kun·etlendi. Alman gazetele· 
ri son günlerde Fransa ile de bu yol· 
da iki taraflı konuşmaya girmek için 
propaganda yapmağa başlamışlardır. 
Öyle görünüyor ki diplomatik yol -
dan Berlin hükumeti Parise böyle ö
netge (teklif) de bulunacaktır. Fa • 
kat Fransız gazeteleri böyle iki ta • 
raflı konuşmağı istemiyorlar. 

Y enl dargınlıklar 

Soruyoruz 
1,700,000 lira He 

ne yapmalı 

-
lngilizlere göre durumun 
anahtarı Fransızların 

elindedir! 
Okurlarımıza soruyoruz: Dün gelen haberlere göre Ha • 

Istanbul Tram"Vay Sosyetesi • 
nin halktan fazla olarak aldığı betistan K~llog miıakını ileri ıü-
i~in geri '\'ermeğe razı olduğu rerek Amerikaya batvurmuttur. 
1,700,000 lira: Bu batvurmanın ortaya nazik bir 

İngiltere, Fransa, ltalya devlet • ı _ Yenicami - Eyüp tram· durum attığT ıaklanmıyor. 
leri arasında Almanya ve Sovyetler vay yolunun yapılması için 
k da bir takı 1.... azlık A vrupadan aelen haberlere ge-
arşısın m an"°9mam · gerekli istimlake mi harcan - • 

Jar varken son günlerde Habeşistan sın? !bce; ltaly:ınlara göre lngiltere 
işi bu geraiıılikleri artırmıştır. Bu· 2 _ Hava Kurumuna mı ve· Habetiıtanı kendine saklamak İı· ~ 
nun sebebi de Jtalyanm Habeşista • rilsin? temektedir~ lngilizlere göre duru- lngili% Sonialin 'ile ltalya 'Soma liri 11atlrin 'liuilnile Utilılılmlar 
nı - Tıpkı lngilterenin MıSITkda, 3 - Bu para ile Istanbuhm mun (vaziyetin) anahtarı Franıa-ı İtalya ile Fran•• au"el (aıker"ı) ve k l k 'l 1 · t' 
Fraruıanm Fasta olduğu gibi - en· ha••a hücumlarından korunma· ..... ma onuıma arı ço ı er emıt ır. 

• nın elindedir. · 1 dl 1 · · k B L-L!J • el el I tti mandası altına almak isterken, 
51 

için icap eden tesisat mı sıyasa an aıma ar ıçın onut • a acuunere aıt g en t gra • 
'(Eden) in Romaya giderek Musollni· yapılsın? B:r lngili2 muhabirine göre de maktadırlar. Hatta askeri anlat - lan 8 inci .ayılamızJa arayınız. 
)'e lngfltı Somalislnden Habeşistana Bu üç maddeden hangisine ----------- -----------------------------

~!::/ ~::=~....::: rey veriyorsunuz bize kısa~ .~~.L-&ı~-- hakanımız Bu yıl Mı MA ok mı·ktar-
~,,. .. :t'eCIDıtll'l -ifM Prane.. da Clbu· bilclirlnlz; sebep sösterme5 e --~---------- & , g 
... - Adfabab& demiryolUıtdald ıuzum ;yoktur. Saracoğlu gazetemi-
Fnuum asıf (menfllc.4) !annm Aldıfmuz kaqılıklan ya. d k I J """ 
bUytik zarar görecetfni ileri SUl'Diut nndan itibaren koYJP:-~bllŞ - zin fiyatını indirişini a avun yo ayacagız 
tür. Sözün kısası O,. devlet Haı.....: .. • ,..,, .. _.&._ uuc:gun flK"lşi şaka· t kd" d" 

ır ..... :ı-..,, ya d .. k ı HU yi Ri a ır e ıgor 
tanı aralannda bir türlü paylaşamı· 0 en fa r se n fa • 

ı B d 1 
. . . . ... tin anketimiz dolayıslle söyle-

yor ar. u ara a ngılız kabınesı top· ·- d'ğ' k t' k 1 Ankara, 5 .(Kurun) -Tüze Ba-
] dı ıtaı Ü 

• d uı 1 K ı ı ı ayı o ur anmıza su -
an • ya zenn e us ar u • kan ş··Jaü S 

1 
.
1 

k . yik nuyoruz: muz u aracoğlu bu ak. 
rumu yo u ı e e onomık taz ya· [k• • k' ı ı 

ı ı mllyonu ne Yapalım? şam ı tren e stanbula hareket et -
pı ması fikrini konuştu. Fakat bir 
karara varılamadı. Belediye oıı tramvaydaki ırulyon lirayı ti. lçi§leri Bakanı ile birçok dostla-

ASIM US 

_..<De,·amı 5 inci sayfada) 

,. 

Bir kUçUk zahmet edip yolla.sa virane eve, n kendisini uğurladılar. 
Okuyup, uneyerek gözleri etaunıayarak, Ayrılacağı sırada kendisile 
Kısa bir gtınde yapardım tk1 hörgUçIU deve!. konuştuğum Saraçoğlu, KURUN' 

Hil3eyin Rilat 
un fiyatını beş kuruştan yüz para-
ya indirmiş olmasından bahsede -
rek gazetemizin bu hareketini çok 
isabetli bulmuş, takdir etmiştir. 

Ankara Gençler Birliği kulübü 
delegeleri, kulüplerinin fahri 
batkanlığını kabul etmesin • 
den dolayı ıundukları rozeti al • 
mıt ve kıvancmı bildirmittir. 

Deniz yolları idaresi, lskenderigege gaş meyva 
ve sebze nakliyatı için tenzilatlı tarife hazırladı 

Ankara. 5 (Kurun) - Bursa ta· 
drleri Avrupaya sebze ve yaf 
ineyve ihraç etmek üzere araların
da teıkilat yaparak Türkofiıe mü
racaat etmiı!er, şimendiferle ya -
pılacak ihra<'atla kolaylık göıte -
rilmeıini İıt~ıııitlerdir. 

Bu müracaat üzerine, Türkofis, 
mü,avirlerincien birini lstanbula 
göndermittir. Bu mütavir, Ro -
manya, T riyeıte ve Şark Şimen -
diferleri navlunlarını tetkik ve 
bunların indirilmeıi imkanlarını 

bulmağa çalııacaktır. 

Uzunköprü Ticaret Odası da 
Türkofiıe müracaat etmit, bu 
neden itibaren Mıııra çok miktari! 

da kavun gönderilmek üzere tim• 
diden hazırhk yapıldığını bildir • 

mittir. 

Türkofis'in teıebbüılerile, De • 
nizyolları idaresi, 1ıtanbul ve iz • 
mirden lıkenCleriyeye gönderile • 

cek yaf me~f! ve sebzeler için ... 
gari tenzi)ith bir tarife yapmıttır• 

Buna göre, yaf üzümden, kabı ne 

~ (J.ütfen sayfayı Çe\iriniz) 

Değerli sü varil erimiz geliyorlar 

- Sütcü dükk:inından süt para~;ı ça lmı :.sın? 
- Yf'min ederim ki süt parası çalmadım. 
- Ya ne parası <:aldın? 
- !;üte kattığı su parasını! •• 

Avrupada birçok 
arsıulusal atlı mU· 
sabakalarda bU • 
yUk ve parlak ba • 
prıcılıklar ıöste -
ren, dünyanın en t.a1 ,....,., .,,. 

tamnm~ süvarile • -· rini geriye bıraka -
rak birincilikler ka 
zanan ve göğüsle • 
rlmlzi hakkile ka • 
bartan sUravi eki -
bimiz yarın sabah 
saat 10.20 de Sir -
keci garına gelecek 
trenle yurda dönU· 
yor. Değerli subay
larımızı parlak su· 
rette karşılamalı • 
yız. lstanbul Hal • 
keYİ de bağlıları • 
nı yarın 10 da Sir· 
keci garında bulun 
maya çağırıyor. Unlü ıüvarilerimiz lıtanbuldan Avrupaya hareketleri güniinde 
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Avusturyada kabul edilen kanun 

Belgradda hayret ve 
Beck'in söylevi 

Fransızlar buna "boş bir 
vesika,, dıgorlarl 

2 

Ankara 5 (Kurun) - Ankarada ekmek f ıyatlarmın indiriliP 
indirilmiyeceği hususunda beledi yenin ne dütündüğünü anlamak 
için konuıh!ğumuz belediye reis muavini demiştir ki: 

-
1 

telaşla karşılandı · 
Fransız gazeteleri, bu iş 

harp tehlikesi açabilir, 
ciddi bir 
diyorlar 

Paris, 5 (A. A.) -Alman - Po
lonya görüımelerinden bahseden 
Jurnal gazetesi, B. Beck'in F ran
aız gazetecil~rini kabul etmemesi
ni protesto etmektedir. Bu gazete 
diyor ki: 

"- Biz buğdayı Ziraat Bank asından alrrız. Ziraat Bankasının n 
buğdaya altt kurut fiya.t koymuı üzer]ne ekmt"k narhı yükselmittir• 
Buğday fiyr..tları indirilmeden ek mek fiyatlarının indirilmesi mev İl 
zuubahis obmaz.,, 

bilecekleri krallığa bir yardım o· 
larak tefsir edeceklerdir. ,, 

"B. Beck'h, Alman gazetecile
rine yaptığı diyev çapratık ve 
müphemdi. Bu görütmelerin öne
mini ne mübalağa etmek, ne de 

Ziraat Bankası Umum müdür muavini de §Öyle demittir: 
"- Buğdayın satıt fiyatlarını Tarmı Bakanlığı tayin eder• 

Bankamızın bu itteki rolü bir mutavassıt olmaktan baıka bir ıey de4 e 
ğildir. Tarım Bakanlığının ne gibi ıeylerden ilham alarak bu tekil• 
de fiyat istf'!diğini biz bilemeyiz.,, ., 

Belgrad: 5 (A.A.) - Siyasal { 
çevenier, Avusturyada kabul edi • 
len son kanunu hayret ve telitla 
kartılamakta ve bunu Avusturya· 
da krallığın tekrar kurulmasına 

doğru atılan birinci adını olarak 
telakki etmektedirler. 

Eko dö Pari Orta Avrupada ye· 
ni karııık'ıklar çıkmasından kor
kuyor. 

Populaire diyor ki: 

küçültmek doğru değildir.,, •• •• •• d k• h ft R d 
Exelıio~'°' B. Beck'in söylevinin ODUmUZ e 1 a 3 Oman ya an 1000 ~ 

iT ALYA NE DÜŞÜNÜYOR? 
Roma, 5 (A.A.) - ltalya hü 

kCimeti, Habisburglarm tekrar tah 
ta çıkmalarına prensip bakımın • 
dan muhalif olmamakla beraber, 
iyi sonuçlar vermesi ancak küçük 
andlaşma ile uyuımağa bağlı bu • 
lunan Tuna konferansına ait ha· 
zırlıkiar yüzünden ıimdilik saknı· 
lı (ihtiyatlı) bir durum takınmak • 
tadır. 

"Eier bu proje krallıfın yeni -
den kurulmıuı için bir bahane o • 
larak kullanılacak olursa ciddi bir 
harp tehHke1i çıkabilir.,, 

bot bir vesika olduğunu yazıyor. Göçmen ailesi gelecek 

Avusturya baıbakan yardımcısı 
Prens Stahrenbergin ltalyaya gele 
ceği hakkında dolaıan haberler 
üzerine böyle bir ziyaretin düıünül 
müş olmadığı, fakat prensin her 
yıl yaptığı gibi, bu yıl da ltalya • 
daki genç Avusturyalıların tatil 
kamplnrmı görmeğe gelmesinin 
muhtemel olduğu söylenmektedir. 
Bu gezinin Habisburglar meaeleıi 
ile hiçbir ilgisi yoktur. 
REJ1M 'BOZULMIY ACAK MI? 

Humanite, "Barıt tehdit edil • 
mektedir" diyor. 

Legitimisteler'in ıefi von W eis
ner Pöti Jurnal gazeteıinin Viya
na aylarına demiıtir ki: 

"An'anevi krallık Avuıturya'ya 
egemenlik ve istikrar ıetirecek 

tek ça..redir.,, 
Exelsior ıazeteıi de ıunları ya

zıyor: 

"Komıularından ayn olarak 
yaıamak imkansız olduiundan, 
onlarla iyi geçinmek zorunda o • 
lan Avusturya bu lüzumu anla -
maktadır. Esasen cesur fakat ayni 
zamanda çok nazik bir uluı olan 
Avusturya kimseye meydan oku • 
mu yor.,, 

Uzak doğuda yeni 
bir hadise -Hsinking, 5 (A. A.) - Sung -

chehuan'in siiahh bir müfrezesi • 
nin MançuritAİn bir hudut mevzii
ne taarruz ederek yağmacılıkta . 
bulunduğu v~ iki hudut muhafızı-
nı ağır suteUe yaraladığı haber a· 
hnması üzerine Jehol hudut mın-
takuına 106 kitilik bir Japon kuv
veti sevkedilmittir. 

Çinliler Japonla anlaştılar 
Nankin, 5 (A. A.) - Ölt'enil -

diğine göre Çin ·Japon anlat • 
mazhğı kotarılmıttır. Bu anlaı -
manın şartlan gizli tutulmakta -
dır. 

Yunanistanda aururiı 

Ankara, 5 (Kurun) - Bir ıa· 
zete Yüksek Yurtlandırma komis· 
yonunun bugün toplanacağını 

yazmıf h. k Bakanı Bay Şükrü 
Kayanın hatkanlığında toplanma
sı kararlaıtırılan bu komiıyona iı
tirake davet edilen Bay Hamdul • 
lah Suphi gelmediğinden toplantı 
ancak ön\imi;zdeki hafta sonunda 
yap,lahilecektir. Bay Hamdullah 
Suphinin Pazartesi günü Roman -
yadan gelmesi bekleniyor. Ro -
manyadan relecek muhacirlere a· 
it malların tasfiyesi hususunda 
hükumetimhı·le Romanya Hüku • 
meli arasında.ki müzakereler göç
menler lehine olarak neticelen • 
mittir. Komiıyon ayni zamanda 
Romanyadarı gelecek muhacirle • 
rin J:.eraber!erinde ıetirecekleri 
keresteler it1ni de tetkik edecek -
tir. Romanya dan fSnUmUzdekt 

hafta içinde aelmeai beklenen bill 
muhacir aileaine hemen vize ve • 
rilmeai elçiliiimize emredilmiıtir• 
Bunlar Çanakkalenin muhtelif , 
yerlerine yerleıtirileceklerdir. 

iç Bakanlığı Eliziz ve Van Vi· 
liyetlerine yerleıtirilecek göç • 
menler için l::ir proje hazırlamak~ 
tadır. Rusyadan, Romanyadan ve 
Bulgaristandan gelecek muhacir " 
ler bu iki mıntakaya yerleıtirile • 
ceklerdir. 
2 ay mezuuniyet alan Trakya G~ 
nel Müf ettiıi Bay İbrahim T alie 
mezuniyeti ııraımda vekllet ede
cek olan müıteıar Bay Vehb_i Pa~ 
zarteai günü buradan hareket e • 
decektir. Kendisine yeni iıkin ve 
Nüfuı Genel Direktörü Bay Faik 
de iltihak edecek, her ikiıi Trak" 
yada ıöçm~nlerin durumlamıı 
g8zden seçireceJderdfr. 

Prag: 5 (A.A.) - Selahiyetli 
makr.mlar, l b.b:sburg hanedanının 
Avusturyaya girmesini yaaak eden 
kanunların kaldırılmaıı için alınan 
tedbirlerin Avusturyadaki rejime 
dokunmadığı telakkisindedirler. 
Bunlar Avusturya tahtına Habis 
burg ailesinden birinin getirilmesi 
nin küçük andlaımada bir akai 
tesir yapacağını da ilave etmekte· 
diri er. 

Bozuk kibritler Türk-Sovyet 
Çaldarİs programını okudu Yapılanşik4getlerHakan- 3 milyon liralık geni bit 

Metaksas: Balkan antlaşmasına sadık kalalım. Fakat lıkça gözden geçiriliyor 

1 

ticaret anlaşma~ı 
·· ·· d l 1 l d 1 b. J • ı· d d" Ankara, S (Kurun) - Kibrit Ankara, 5 (Kurun) -Bır Tenı· buyuk ev et er e e ça ışmamızı ır eştıre ım, e 1 f' 1 • • •• • uzdan itibaren mer'i olmak üze-

ıyat arının on para ınmesı uzerı· m . 
Atina, 5 (Kurun) - Batbakan j nılmasmı kabul ettiğini bildirdi. 
B. Çaldaris dün mecliste kabine • Yaıasın krallık sözlerile söylevini 
nin programım okum'Ufhır. Mec • bitirdi. 

Eski imparatorluk hanedanına 
ait bütün malların devlete kalaca
i• ve yalnız eski iıpparatoriçe Zita 
ile oğlu Ottonun özel mallarının 
•eri verileceği itaret edilmektedir. 

FRANSIZLARA GÖRE DURUM 
Paris, 5 (A.A.) - Habsburg' 

lar hakkındaki kanun1arın tekrar 
gözden geçirilmesini mevsimsiz 
bir tedbir bulan Pöti Parizyen 
gazetesi diyor ki: 

lis dopdolu idi. Elçiler locasında Bundan ıonra ıon zamanlarda 
bazı yabancı elçiler bulunuyordu. hükumet partisinden ayrılmıt o • 
B. Çaldaris, söylevinde hükUmetin lan Dragomis ıöz alarak kendisile 
memleket iılerini düzeltmek için arkadaılarının cümhuriyet taraf • 
aldığı ve alacağı tedbirlerden, son talı olduklarını, ıöyledikten sonra 
seçimde Yunan milletinin kendi- cümhuriyet lehinde tezahüratta 
sile arkadatlarına yenilediği gü • bulundu ve sonunda da grupu na • 
veninden ve Venizeliatlerin çıkar· mma geneloyu kabul ettiğini IÖy • 
dıklan son isyandan bahsettikten ledi. 
sonra Yunanistanın dıt sıyaauına MET AKSASIN TENKiTLERi 
sözünü götürmüt ve demiftir ki: Atina: 5 (A.A.) - Hükumet ta-

"Viyana hükftmeti, Avrupanm 
bugünkü durumunu düşünerek 
böyle bir harekette bulunmaktan 
kaçmmalı idi. 

Prağ, Bükrq ve Belırat, bu 
hareketi, Küçük itilaf m tekrar ku· 
rulmaaını bir "harp sebebi,, saya-

- Yunanistanm dış siyasası, 
banşı sağlamağı amaçlıyor. Bu 
maksatla biri Türk -Yunan öte
ki de Balkan andlaşması olmak Ü· 
zere iki andlaşma yaptık. Bulgaris
tanla ve Arnavutlukla münaseba • 
tımız dostanedir. 

Bununla bera her kuvvetli bir 
olursa olsun, bir kilodan otuz ki • hanı Amili olmakta devam etmek 
loya kadar 20 kurut, otüı bir ki - için sUel (aakert) techizatımızı 
lodan altmıı a kadar 30, 81 den ru· ve mflJI müdafaamızı tamllmhya • 
karısı için 40 kurut na-.lun alma- cafız. Son hldiseler, rejim mese • 
caktır. lesini ortaya atnugtır. Bu mesele, 

BiJumum ~at mepe •• 1ebıe • bqvuracafmuı geneloyla kökün • 
lerin sanc!ık YeJa kafeıler itinde den halledilecektir. HUkQmet ge
buhmanlarınrn tonundan 400, ıe- neloyun yapılması taraftandır. 
pet ve küfe içinde bülııııanlann ve bunu büyük bit bitarafhkla yap 

da bir kilodan on kilop bdar 10, tıracaktır. 
on a!lı kilodan 30 ki lora b•ar IO, Bat balcandaıı tonra kralcı par • 
30 kilodan altmıı kiloya kadar IO tiıi baıkanı Metakıaı .az alarak 
kuruı, 61 kilodan yubri11 için 40 Yunaaiıtanın Balkan andlaımıı • 
kurut navlun alınacaktır. il& tadık almakla heraber,menfaa 

leawn •• karpuzun, :JUlde11te ti mUıterek alan bll7ilk hianetlerdi 
ve bo!altma masrafları sahipleri - çalıtmasını birlettinnesini istedi 
ne ait olmak üzere, beher adedin- ve söylevinin sonunda, rejim mese
den 1 kurut ücret alınacaktır. leıinin halli için ıenelo>:a bqvu • 

rafından yapılan diyevlere cevap 
veren B. Metaksas, rejim meaelesin 
de hükUmetin güttüğü politikayı 
tenkit etmektedir. B. Metaksas bu 
meaelenin ulusal kurul tarafından 
referandoma bağlanmaıı lazım 
ı•ldi.ini ,aöylemiıtir. 

Iskonto fiyatı 
Pariı, 5 (A. A.) - Fransa 

Bank~ıı iıkor.to fiyatını yüzde 
beı!en 7Uzde dörde indirmiıtir. 

YABANCIKÜÇÜKSANAT 
ERBABI 

Ankara S (Kurun) - Ecnebi
lerden kJ.içük ıanatlarla ufrara~ • 
tanların ijten menedilmeleri ka • 
DUhUnun lıtanbulda tatbik edilme
dili huauıunda Bay Vehbi dedi ki: 

- Kanunun tatbik edilmemesi 
metıuubahs olamaz. Bütün vila -
yellere vı bu arada lıtanbula da 
ciddi ve kat'i emirler verilmittir. 
Bakanlık, madde gösterilmek su · 
retile yapılacak ne§riyatı her za • 
man tetkike huırdu., t 

ne kemmiyet ve kaliteleri etrafın- re uslarla (Neobalan) yani tanı 
da çıkan ,ikayetler Finans Bakan· muvazene esası üzerine bir ticaret 
lığınca gözden geçirilmektedir. anlatması yapılmıtbr. 3 ~ilyon. 
Bunun için J5tanbuldaki komisyo· liralık olan bu anlqmanın lıstelerı 
na emir verilmiştir. Tahkikat ya- bugün geç vakit, Gümrükler Ba • 
pılmaktadır. Şikayetlerin doğru • kanlrğına tebliğ edilmiıtir. 

luğu tahal<l<uk ederse tirket hak- Fransa- Sovyet anlaşması 
kında kanuni takibat yapılacak • b• ve ır cevap 
tır. 

ISP ANY A iLE LEHIST ANA 
DÖViZ VERMIYECECIZ. 
Ankara 5 (Kurun) - ispanya 

ile Lehistan, bize fazla mal ıön • 
dermek buna kartılık eksik mal 
almak hususunda zorluk iöater • 
diklerinden bu iki memleket itha • 
litına karfı hiçbir suretle döviz 
verilmemesi kararlattırılmıthr. 
ANKARA SANAT OKULASINI 

BiTİRENLER 

Ankara (Kurun) - Bu ıene An· 
kara sanat okulaaından on genç 
mezun olmuıtur. Bunların üçü 
tesviyeci, dördü marangoz, ikisi 
elektrikçi, ikisi demirci biri de dö
ıemecidir. Bu gençler milli fahri • 
kalarımızda birer ay ıtaj gördük. 
ten sonra tehadetnamelerini ala • 
caklardır. Mektep idaresi kendi • 

Londra (Özel) -Alman hüku • 
meti Fransız - Sovyet anlatması 
hakkında lngiltereden izahat is • 
temitti. lngiliz hük\ımetinin ceva
bı bugün Alman elçisine verilmir 
tir. 

Londrada dii!ünüldüğüne göre 
bundan böyle Almanyanın bir do
ğu Avrupası andlapnasına girme
mesini sağlamak kolay olmıyacak• 
tır. 

IZMIR ÜZÜM REKOLTESi 

Ankara 5 (Kurun) - Ekononıİ 
Bakanlığı havalann kurak gitmesi 
üzerine lzmir üzüm rekoltesini ye• 
niden teabite lüzum ıömıüştür• 

Rekoltenin baılangıcında yapılaa 
tahminden az olacağı anlatılıyor. 

_,,,,,,, 

lerine it bulmak için §İmdiden -
KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

fabrikalarla temasa gelmit ve bir '-----------' 
kıımına da it temin etmittir. 6 • 7 • 935 

Mektebi muvaffakıyetle bitiren Bu kupondaki tarihten başlıya • 
bu gençlerin isimleri ıunlardır: rak 15 gUn içinde KURUN idaresine 

gösterilirse blr ldJçük Udnuı 1 de • 
Nazif (Ankara), Osman (Gü. falık 1 satın parası yerine alınır. 

müthanej, Mustafa (Mocur). A • (t.tıyenıer, gününde idarede bulun • 

dem (Ardanuf,) Mustafa (Anka • dunılacak surette bu kuponlan poataY8 

) N A (Ş k" ) H J't (G" verecekleri mektuplarm lı;lne de koY* • 
ra ' azı~ ar oy ' a 1 

U· blllrler. " kelime bir aatır ııayılmalıdll'.) 
mülcüne), Aecep (Çanakkale) ,Şa- ________ .... ___ _,,.-..... 

dan .(lıtanbul), Hüınü .(Ankara), 
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1 işaretler İ 
--~~~~~~~~~~--~ 

Güzel san'atlar 
direktörlüğü 

Değerli }'C1%1cı Nahit Sırn V Cl1' • 
lılt dergifinin •on •ayısında önem
li bit konuya dokunda: Güzel Sa-

Yerinde 
Düşünceler 

natlar Genel Direlıtörlüğü. ~ınıf geçme hakkı sözlü 
Halıikaten Kamutay yaz tatili- imtihanlarda kazanılmalı 

ne gir~ günlme kültür haya- L' orta okulların geçen yıl 
• • .. l" ol b' ka ıse ve . . tımu: lftn onem ı an rr nun l nAr. talimatnamesınm 

L . • K" .. yapı an sı ~ 
lftlbul ettı. B~ kanun ultur Ba: bu yıl istenilen neticeleri verme • 
lranlıfında guzel •anatların teıkı· d' ... .. 1 nmektedir. Lise ve orta 
l l el l . . . .. ıgı soy e 
6t an rrı man ergınnı gutmekte· okulları ıözlü ımaçlan dün bitmit 

Jir. Güzel sanatlar gibi kültürün ticeler tesbit edilmiıtir. Ta • 
e~ değerli bölümünün btıfı bO§ ~eeb::in muvaffak olma nisbeti 
bır halde kalman, onun plansız .. de 72 dir. Halbuki yeni yokla· 
ve gideceği yolu bilmez bir yolda yuz talimatnamesinden bundan 

d • dil" d ma •en elemen aT%U e ır bir ıey e- fazla randıman bekleniyordu. 
'iildir. Kamutayın kanunlCl§tırdı • Kültür Bakanlığı bunun sebep • 
iı ulu• iradesi bu noktayı berkit· lerini araşbrrnaya batlamı~ ve ye· 
mekteclir. ni bir smaç talimatnamesi hazırla. 

Kültür Bakanlığı kadrom içine mağa karar vermiştir.Yeni sınacın 
airen Güzel Sanatlar Genel Direk- ne şekilde yapılacağı henüz beUi 
törlüğünün ödevleri ve önemi hak· değildir. Yalnız Kültür Bakanlığı 
kındq çok lala lüzum yoktur. Ben bu amacı hazrrlarken birçok lise 
de bunun üzerin'1e konuıacak de- öğrebnenlerinin de fikirlerini sor· 
'iüim. maktadır. 

Kanılmrq olan makinenin en i· Bakanlık yeni yapacağı talimat-
yi, en randımanlı bir tekilde ve • namenin esaslı olmasına bundan 
7İmler vermni nad kabü olacak· sonra hiç bir maddesinin değif • 
tu? Bunu okuyucularımla birlik • tirilmesine lüzum bırakılmaması· 
le diiıünmelı iatiyoram. na çalışacaktır. Birçok Jiıe öğret • 

Cüel Sanatlar Direlıtörlüğü menleri bakanhğm gorduğu sor • 
her feyclen önce yeni kültür çatısı gulara cevaplar göndermi§lerdir. 
Jttırulmakta olan bir yurt üurin· Bu cevaplarda talebenin yıl için • 
'de toplayıcı ve yaratıcı ifla göre- de iki yazılı sınaç yapması bu 

cektir. amaçlarda aldığı notJarm yıl ıo • 
Toplayıcı qler görecektir. Çiin· nunda $mıf geçmesine teıir etme

kü memlek~tte yer, yer parça par· mesi istenmektedir. Çünkü talebe 
ç" kendini göıteren resim, lıey • birinci yazılı yoklamada 4 ikinci 
lı~!cilik, tiyatro, muıiki hareketle· de 4 numara alsa ikisinin tutan 
r: vardır. Bunlar dağınık, cılız kal· 8 edecek ve talebe o dersten sınıf 
n~ğa mahkUmtlurlar. Çünkü ge • geç.mi~ olacaktır. 
- ·-•--~~~•men fide- iki yazılı yoklamada aldıfı not• 
ler bazan bır •en Yiizg&rla, blbıon larm tutarı sekiz olan talebe ar • 
kü~ük bir kuraklıkla ,,. .. , olac. ık diier aylarda o derae ehemmi 
ltale geliyorlar. Brznlan trıtmak •a· --.. . · , ı . ...ı ··~dır. 

,_ J ~ - ........... 'l.SfAtıtA., CA ,. • ..,. _,. .,.floa 
ntyorum ki bu tqkilatın belli bat· Öğretmenlerin bu usulün değit • 
lı öJ~lerinJendir. tirilmesini ve talebe yıl içinde ne 

Dağınık ıanat kuvvetlerini bir not alırsa alsın yıl sonunda yapıla. 
araya getirecek olan bu tqekkül cak genel bir smaçta üçten atağı 
ayni zamanda yaratıcı ıanat ham· not alırsa sınıfta kalmasını iıte .. 
lelerini ele ortaya atmak mecburi- mitlerdir. 

Yetindedir. Reıimde olsun, hey • Bakanlık öğretmenlerin bu is • 
ltelcle olsun, muıikicle olsun... teklerini yeni talimatnameyi ya· 

Bütün bunlann yapılabilme•i, parken gözönünde bulunduracak • 
lyic.e b<l§arılttbilmeıi o lr.atlC1T lr.o· tll'. Ayni zamanda talimatname 
lay fey/erclen Jefiltlir. hazırlanırken diğer yabancı mem • 

lnceJen i~eye uzmanlılt clerin leketlerin ıınaç talimatnamesi de .. .. . , 
goruı ıater. Bu u3 manlCl1' bu Je • gözönünde bulundurulacaktır. . .. . , 
"" B

0 nitlü İnıanları eenel d"r•L. l k ••... l 
.. ,,.. • • 

0 ı --" spe ter ve ogretmen ere 10 
ük "-lrosu ı'ınele bannclıra • • 

"bilir mi? makam paraları verılecek 
Muvaffak olmalt için bu yön • 

't/en tedbir alrnacaiını ümit ettir· 
miyccelr /üsbir feJ1 Yoktur. Çünlıü 
var ell.ümelt iatenen bu kurumıın 
teJerini Jerinclen, içinden anla • 
ntq bir baltanı vardır. 

Sadri Ertem 

ilk tedriaat iıpekter ve baıöğ • 
retmenlerine makam paralarının 

verilip verilmemesi iti bütçe encü· 

meni tarafından inceleniyordu. 
1çbakanhktan Kültür Bakanlığına 
yollanan bir tezkerede bu parala • 
rın ya bütçede münakale suretile ---------------·· • veyahut ta tasarruf edilerek veril-

_ ( Çağı"l'ı ı mesine karar verildiği bildirilmi!-

....... 

__ ....,_ ~--"""'.:"'-::-----.!..-11 tir. Bakanlık bu kıvançlı haberi 
Reaam B. B. 0 zan'a: bütün öğretmen ve iıpekterlere 

Direktörümüz kendiıini gör • kültür direktörlüğü vasıtasile bil • 
menizi diler. dirmi§tİr. 
p-

- Şu Mıuolini'ye öyle §Q§ıyo • 
nun ki... ••• Otomobü kullanıyor ••• 
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kim- Hava Kurumuna Başka başka 
selere satılan 
apartıman 

Duruşmaya gelmigen 
Fikrinin tevkifi 
kararlaştırıldı 

Şitlideki on yedi bin liralık bir 
apartımanın sahteki.rlıkla ayni 
zamanda baıka batka kimıelere 
satıldığı nokta11ndan açılan da • 
va, lıtanbul üçüncü ceza hakye • 
rinde aon safhaya ıelmifti. Dava
da, dün, yeni bir durum ortaya 
çıkmıtbr. 

Da.va ed!lenlerden Fikri ile Ce
lal, evvelce beter yüz lira kefalet
le s~best bırakdmıtlardı. Bunlar· 
dan Fikri, dünkü duruımaya gel • 
memif, bunun üzerine Müddeiu · 
mumilikçe Fikrinin yeniden tevki
fi ve bet yüz lira kefalet akçesinin 
hazineye irat kaydı istenilmiıtir. 

Hüseyin, Suud ve Tabirle kuru
lan hakye!İ heyeti, bir müddet 
müzakerederı sonra, bu isteği du
ruma uygun görmüf, Fikrinin ye
niden tevkifini ve bet yüz lira ke
falet akçesinin hazineye irat kay
dım 1-rararlaştırmıttır. Duruıma 18 
Temmuza kalmııtır. 

Celal, verilen bir haptan 
mı öldü? 

Cerrahpa~a hastanesinde teda· 

yardım işleri 
Büyükçekmeceliler bir 
uçak almıya andettiler 

Büyük Çekmece Hava Kurumu 
Kamun kolu taraf mdan Çekmece 
ve civarındl\ büyük bir miting ya
pılm.ıttır. 

Mitingde Hava Kurumuna yar· 
dım için bü~ün vatandqların kot· 
ması li.znng~ldiği anlatılmıt ve 
batbakanımı7"ın Hava Kurumu 
kongresinde ıöyledikleri ıöylev o· 
kunmuıtur. 

Büyük Çekmece halkı namına 

bir uçak alm~k için and içilmiıtir. 
Yeni Ü)'e ve armağanlar 

Sahak Ropovan yılda 20, Hak
kı Akif 20. Koperinif 20 lira taah
hüt etmiılerdir. 

Bundan bz.şka Sokoni Kompa· 
ni de 1000 lira armağan etmi~tir. 

ADANA ÇIFl'ÇlLERlNIN 
GÜZEL BiR KARARI 

f tyarların her ay aylıklarının 
yüzde ikisini 1. H. Kurumuna ver· 
meleri kuarını duyan Adana çift
çileri bir toplantı yaparak ürünle
rinin yüzde üçünü üç yıl için Ha
va tehlikesin; önlemek itine yar -
dım olma!< üzere Hava Kurumuna 
ayırmağa sözvermiılerdir. Bu ve· 
ritten yılda iki - üç yüz bin liralık 
bir gelir umuimaktadır. 

vi edild~ğ~ ~ırada öle~ ~eli.l __ iı - Bazı devlet kurum-
minde bırmın ka.rdeıı, dun Mud • .. .. • 
deiumumiliğc müracaatla karde • tarının oz turkçelerı 
§İnin verilen bir .haptan öldüğü Bazı devlF.:t kurumlarının k rı· 
yolunda bir üphe orlöya aürmüt· ırk ve yanlış yazıldığını gören Dil 

tür. Cemiyeti Kılavuz l(omisyonu Sunun üzerine Müdcleiumumi • 
Ba•İcanltğından öğrenildiğine gö-Jik tahkikata elkoymuf, ceıet, ~ 1 k 
re apğıdaki kelimelerin kartı ı -morga kaldtrılmı,tır. Celilin ne • 

1 ları §unla .. du: den öldüiü anlatı mak üzere, ce-
set üzerin~e otopsi yapılacaktır. Belediye (Uray), tehir (,elair • 

Bıçak çekme 
Mürsel iıminde bir otomobil sa

hibi, Sultanahmet ikinci sulh ceza 

hakyerinde dün bıçak çekmekten 

muhakeme t-~ildi. Mürselin Ah • 

mede bıçak çektiği, Ahmedin de 
Mürsele bıçak çekmeğe davrandı
ğı iddia olunuyor. 

Malatyslı Mürsel, hakyerinde 

§unları anlattı: 

- Bir gün icra clcıirainde lı • 
mail aclınJa birüi Üe bir inekçi a

rasında alacak meseleıinclen mü • 

naktı§aya !ahit oldum. Kendileri • 
ne bu iti Joıtça halletmelerinin 
daha uygun clüıeceğini söyledim. 

Sen misin aöyliyen! Arkadan bir 

atlam üzerime atıldı. Etra.ltakiler 

beni dar kurtardılar. Bu aelam, 

Ahmetmit! .. Ben bi~ak fiilin çek • 
meciim. Onun ne diye üzerime a· 
tıldığını ela b;lmem! 

H'lkyeri. Ahmetle §ahitleri ça· 
ğıracaktır. 

türkçe), Şehir meclisi (far kuru • 
lu), Wediye riyaaeti (ıarbaylık), 
belediye r~ıi (ıarbay), müıteıar 
( yönetger), maslahatgüzar ( iııü· 
eler), ıürayi el evlet ( Janııtay). 
mahkemei tpmyiz (yargrıtay), di
vanı mu ha.sebat ( safıtlnn), mü • 
ıavir ( clanııman). 

(Vasıf Çınar) için 
Ölümü memleket için büyük bir 

acı olan eıki Kültür Bakanı ve 

Moakova Büyük Elçisi Vasıf Çi • 

nar için dostları bir dirgi bastır • 

mayı kararlaıtırmıtlardır. Kültür 

Müf ettiılerinden İbrahim Alaet • 

tin ile Reıat Nuri, lsınail Habip 

Sevük, lzmir Maarif Müdürü Hik

met, ~ asıfın lrardeti Esat, en it lesi 

Nusret bu eserin çıkarılmasına ça· 

lııacak kuruldadırlar. Eıer Yası · 

fın hayatını, nutuklarını, resimle· 

rini, onu tamyıp sevenlerin Vasıf 

hakkındaki intibalarını toplıya · 
caktır. 

1Gezintiler1 

Dilenci 
KÖ§ebClflarına çöreklenen, içer

lek kapı derinliklerine sinen bu 
mahluklan hep tanırsınız. Kirli 
yüzlerinde yapma bir ıancı buruı
maıı, uzanan avuçlarında bir pen
çe yırtıcılığı t41ırlar. insanda u • 
tanma cluygu:mnu anlatan kızar • 
ma, onların derilerine yabancıJır. 
Sanki ilk c/eri, açhklan avuçlann 
tırnaklarıyla suratlarından aoyul· 
muffur. Kıı, yaz belledikleri yer• 
lerde cleğiımiyen kılıklanyla ela • 
rurlar. Gür. karmakarıırk kClfla • 
rının altından bakan hınçlı gözle
ri, geleni gEçeni süzerken hep 
gamlı inıanları arar. Çünkü bun
lar, kederle beslenen, acı ile semi• 
rip ıiıen uğurıuzlarclır Gülümıi• 
yen adam, kendilerince yemİ§Iİs 
ağaca benzer. Çoğu aç ve çıplale 
da değildır. Yırtık, yamalı, parçtl 
parça abalarının, hırkalarının al• 
tında sağlam ve kalın fanilaların, 
pamukluların katlan kabarır. Yal· 
nız enselerine bakmak söz.ümün 
doğruluğunu görmek için bire bi,... 
clir. Hepainde boyun, han direkle
ri gibi iri ve katmer katmer omus
lara ~öker. 

Dudakları. ardı arası kesilme% 
bir kıpırdanma ile titrektir. Ne o
kurlar, ne sÖ)'lerler ! Daha tloğrıı
ıu kime ve neye söverler bilinmez. 
Kendilerine uzanmadan geçenill 
arkaıınclan ok gibi keskin bakıt
ları lırlar ve dudaklarının kıpır • 
Janııı dargın bir homurtu olur. 
V aktile "Nil" kıyılarında hastaTar 
görmÜ§tüm. Göz çukurlarına sürü 
sürü ıinch bulutları konup kalkan 
haıtalar. Sıska, güçsüz kollarıyla 
bunları kovarlar, fakat bu kımıl· 
dam§, kanat uğulft,ılarının tazelen
meıinden bnıka feye yaramazdı. 
Dünyanın en yapı1kan sinekleri 
oradadır. Her kirpiğin irinli Jibi· 
bine biri yapııır ve öldürülmeden 
aynlmaz. Bizim dilenciler, onlar
dan da beter. 

s,,kakta, ı~apı altlarında örüm
cek aessizliğile pusu kuranlar iğ • 
rençtir; lakat onların ger~ekten 
Jrorlnınç nldukları yer, mezar btq
ları, mezarlık kapılarıdır. Dilen• 
ciler buralarda insanı canından 
da bezdirir. Nil kenarındaki ıi • 
nekler, bir çi clamla•ı kadar du"!' 
ve temiz kalır. Gömdüğünüz bit! 

sevgili varlığın henüz dinlenmia 
ruhunu pazara çıkaran, gönlünüs
cleki yaraya konan ve o yara.YC 
merhametsizce ıııran dilenciler, 
"Ganj,, kaplanlarından ve "So • 
matra,, yılanlarından daha ıoyıus 
çıkarlar. Derler ki ırmak boyların
daki timaahlar anaları avlamak i• 

çin çocuk ağlamalarını andıran 
ıuler çıkanrlarmıf. Dilenci ele 
yüreğinizi ağlıyan bir •ule oyar,. 
Çırçıplak soyunıanız; da onları 
doyuramauını:. Bunlar, duygu • 
larını gömmiı§ yeryüzü çibanlan
dır. Cüzuuniıyı uıız adalara sü • 
renler, bilmem ki niçin bu canlı 
leşleri böyle ortada bırakıyor! .. j 

S. Gezgin 

... Tayyareye biniyor, denizcle ••. Çiftlikte bir amele gibi ~alı • Bay Giilüm - Evet, ben de fa. 

yüzüyor... fıyor... ııyorum. Acaba devlet idareıile 
ne zaman mqgul oluyor? •• 
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Polis haberleri · 

Köftecinin ilacı 
Bir kömürcü zehirlenme 

ses: E!322 

yüzünden öldü Tarihi eserler Ekmek fiatları j 

212 EZ 

Otelciler kandırma 
usulünden şikayetçi 

Dün ölümle biten bir zehirlen • ı Buğday ve un fiyatları düflÜğü 
me vakası olmuftur. Zehirlenen Amerikalı profesörün halde ekmek fiyatının düfmemesi Bu yıl açılacak sergi çok 

parlak olacak 

Otelcilerde-n bazıları dün bele
diyeye ba2vurmuılar, bir kısım o
telciler taraflndan vapur iskele -
lerine gönJ,.;;len adamlardan ti • 
ki.yet etmitl~rdir. Bunlardan biri 
dün bir yazıcımıza demittir ki: 

Langada Sovancılar sokağında dikkatini çeken cami fikayetlere yol açtığını yazmıf -
8 numaralı evde oturan kömürcü tık. Alakalı bir zat dün demiştir 

Amerikanın Harvard üniversite-
Cela!d ir. Vaka §Öyle olmuştur: ki: si tarih profesörü Kenneth Conant 
Celal iki gün evvel hastalanmıştı. . . - Pazartesi günü narh komis-
K d. . d ki d z· d ın şehr1m1ze geldiğini ve birkaç l k k k ı· en ısıne tanı ı arın an ın an .. . . yonu top !lnaca , e me ıyatını 

k d k ·"ft . M h . f" gundur tarıhi eserleri dolaşmakta "d . d . Ç al b apı a o ecı e met mısa ır ld ~ k yenı en tespıt e eceğız. uv a-
gelmiş, neden hasta yattığını sor- \ 

0 ;.~un; Y:~~ıştı .. · .. b. ıında un fiyatı yetmif kuruf düı-
muşt.ur. Celal hastalığını anlatın· ~~ .en lSl e ~orufen ır mu - tüğü halde ekmek fiyatının ineli -

k ••ft . b" •14 . . c lA harrırımıze Amerıkalı profesör, ·1 d"v• d v d v•ld" B" k ca o ecı ır ı aç getırmış, e a- • • rı me ıgt ogru egı ır. ırço 

1 . t" c lAI b t gerek memleketımızde tarih eser- . b vd el Ek k e vermı§ ır. e a unu yu unca . . . . nevı ug ay var ır. me yapı-

l k d 
. ş··k .. lerıne olan ılgısı, gerek Avrupa l b vel k d d aancı anmış, ar eşı u ru tara • . . an unun ug ayı ne a ar Üf -

f d C h h 
. ve Amerıkadakı çalışması hakkın-

ın an erra paşa astanesme . v müıtür? Bunlar bizce bellidir. Ek-
k ıd ı t C 14l h t k I da dıkkate deger sözler söylemit - . l h I d b" k 1 a ırı mıı ır. e a as aneye a - . meğı nası a ta a ır yü se tme-
dırıloıktan biraz sonra ölmüştür. tır. . ğe kadar verdikse, haftada bir de 
B ·· · c 1•1. t . N" Amerıkalr profesör, buradan ge . J. v• unu uzerıne e a ın me resı ıra- . • ın ırecegtr ,. 

h. b t C 1•1. k" f . d ne tarı hı eserler araştırmak için no ı za ı aya e a ın, o lecı en l .. 
ld v ·ı- t h" I d•v• . 'h talya ve Gırıde gittikten sonra a ıgı ı aç an ze ır en ıgmı ı - . . 

b t 
· k ld 

1 
Rusyada Kıyef şehrıne bir eski İs-

ar e mı§, ceset morga a ırı • b l 
t K'"ft . k l tan ulu tarafından yapılmıı kü • 

mı~;~AKo Çe~ıKyMaEa anmBııt.ıkr. çük bir kiliseyi görmeğe gidecek . 
.:- - eşı taşta t• 

köy içinde aynalı fırında çalıtan ır.C d' k" 
M 

onant ıyor ı: 
ehmet sarhoı olarak fırına gel . " K" ft k' b k ...... k k' 

miş, arkadaşı hamurkar Mehmede . -. ıye e 1 u uçucu · 1 
• 

ı... k k · k 
1 

lısenın de adı A vasofyadır. lstan -
'UIÇa çe mış, ya a anmıştır. b ld • . ~ . 

AGIR y ARALANMA - M h- u an gıtmış bırı tarafından ya • 
a pılmıştır. Sizin buradaki Gülcami 

mutpaşada oturan Ali ile amele büyüklüğündedir.,, 
Mehmet arasında kavga çıkmış, 
Mehmet Aliyi itmek suretile yere " - Bunun hakkında bir kitap 
, mı yazacaksınız?,; 
ClüşürmÜ§tÜr. Ali batından ağır 

" - Hayır. Belki bir makale ... 
surette yaralanmıf, hastaneye ka!-
aırırlmııtır. Dönüşte gene buradan geçece -

OTOMOBiL ÇARPMASI ğim ve bir gün kalacağım. Sonra 
Fransaya gideceğim. Esasen Fran

Galatada oturan 9 yatında Enver sanın şarkında, on sedenberi 187 
Necati bey caddesinden toför Os-
manın idaresindeki 2433 numaralı metre uzunluğunda bir yer kaplı

yan bir kilise hafriyatını idare e -
otomobil çarpmış, Enver batından 

diyomm. Orada Romanesk bir ki -
yaralanmıştır. 

BiR YARA• AMA IDDIASl-Ci lise çıkarmakla meşgulüm. Duvar-
~ larJnı buldum. Ona göre pUtnını 

balide Haraççı Karaahınet mahal çizeceğim. 
esinde oturan Muhiddin zabıtaya On senedir Fransaya yaz tatil _ 

üracatla Altmdiş Hamdinin ba- lerinde Amerikadan gelip bu haf -
ma vurarak yara!adı3ını iddia et- · nyatı idare etmekteydim. Fakat 
iştir. 

Nüfus yazımı hazırlıkları 
ilerliyor 

BirincitP!r·nde yapılacak nüfus 
yazımı haA::.r~ıkları ilerlemektedir. 
Buna esu olacak numerotaj ifi de 
bu ayın sonura kadar bitirilmit o· 
lacaktır. Sokak ve ev numaraları 
aa ıığustos ayı zarfında tekrar 
gözden geçir aecek, noksanları 

varsa tamamlanacaktır. Bundan 
batka ev ve arsalarına numara 
konmıyanlar~n bunu kaymakam . 
lıkhra habe~ vermesi bildirilmiı-
· r. Haber vermiyenler cezalandı

rılacaktır. 

bu yıl, usulümüz mucibince,Ameri 
kackm Sorbon üniversitesine gelen 
tarih profesörü ben olacağım. Bu 
itibarla Fransada kalacağım.,, 

" - lstanbulda bilhaaaa hangi 
eserleri gözden geçirdiniz?,, 

" - Biitün Bizans eserlerini de 
gezdim. Bilha~ Mireleon adım 
taşıyan Bodıum camii dikkatimi 
çekti. Bu kilise, şimdi Askeri mü -
ze olan Aya treni kilisesinin şar -
kmda yapılmış Ned isimli bir kili
senin mimarisinin aynidir. O kili
t-ıe oıtadıa yoktur. Bodrum camii, 
o çok dikkate değer mimarinin bir 
örneği olmak itibarile de kıymet -
lidir. Ancak, Bodrum camımın 
şimdi üzerini kaplamış olan otlar 

Babasının adı Satılmış temizlenir ve temeli çimentolanır 
anasının Döndü sa ilerde yıkılmaktan kurtulacak -

Şerife isminde genç bir kadın, tır. 
ultanahmet ikinci sulh ceza hak- Şimdi küçük bir çalışma ve mas 
erinde dün muhakeme edildi. rafla başanlacak olan bu iş yapıl-
Çerkeıt~ doğduğunu, babasının sa çok faydalı olur sanırım.,, 

dı Satılmı! .. anasının adı Döndü " - Ayaıof ya hakkında ne dü-
lduğunu ve yirmi yaşında bulun- tünüyoraunuz?,, 
uğunu söyl~yen Şerife, iddiaya "- Ayasofya mozayiklarınm 
öre, Halit iaminde birisinin evin- açılması, bütün tarih dünyasını 
e hizmetçilik eden Zehra Şükran yakından ilgiliyor. Meslektaşım 

Telefon sosyetesinin 
satın alınması 

Telefon sosyetesinin hükumet 
tarafından satın alınması hakkın -
daki konutmalara yeniden batla. 
nacaktır. Geçenlerde Bayındırlık 

Bakanı Ali Çetinkaya ile görüştük 
ten sonra Parise gitmiş olan sos • 
yete müşavirlerinden Buaye lstan
bula dönmüştür. lstanbulda bulu· 
nan sosyete mümeaaili Bay Frank 
Gill ile Ankaraya gitmiştir. 

Başbakanımızın refikası 
Ba,bakan General ismet lnönü· 

nün refikası Bayan İnönü dünkü 
treiıle Ankaradan lstanbula gel -
miştir. 

Hüseyin Rauf 
Okurlarımızın bildikleri hadi -

seler üzerine memleketten çıkıp 
l.t.~19.l --.blrolft••;n,.• nn yıl hapia 

cezasına mal,kum olan ve Cümu-
riyetin onunca yılındaki umumi af 
ile kurtulan ~ski meb'us ve bat -
vekil Hüseyin Rauf bir zamandan
beri Mısırda bulunmakta idi. Hü
seyin Rauf. hmir aytarımızın dün
kü sayımızda çıkan haberinden 
öğrenildiği gibi, dün iki kız kar · 
deşi Melike -ye lsmet ile birlikte 
ve lzmir vapuru ile şehrimize gel-

mittir. 
Hüseyin Raufun çehresi hayli 

değişmiştir. Yüzü yanm1f, saçları 
beyazlaşmııtır. Kara bir gözlük 
takmaktadır. 

Kendisinden önce çıkan kız 
kardetleri, kardeşlerinin rahatsız
lığını ileriye sürerek gazetecilere 
bir ıey ıöyHyemiyeceğini söyle -
mitler veyakmlarından Aziz Kap
tanın evine ~itmitlerd\r. 

Liselerde öğretmenlik için 
yapılan sınaç 

Lise ve orta okul öğretmenliği 
için Ünivers=tede yapılmakta o -
lan ıınacın sczlü kısmı da dün ta-
mamlanmıştrr. 

Henüz bütün evrakın incelen -
miş olmamaundan ötürü yalnız 
tarih coğrafya ve fransızca ıınaç· 
larının sonuc; İarı belH olmut ve 
her ikisinden de beşer kişi kazan-

ızı para aıırmağa letvik etmif. Mister \Vittemore'un orada bir 
v sahibinin yirmi lirasını &fır - dişçi gibi çalışarak.teker teker mo -=~~.:: ............................................................................... . 
ağa... zayiklan açmalan hakkında ken-~ 
Şerife, kız&. böyle biri§ yapma- disile konuştum. Ayasofyanın mü- Nöbetçi eczaneler 1 

ını söylcme~iğini, kızın da yapıp zeye çevrilmesine gelince kanaati . -. 
apmadığını bilmediğini ileri sü· ıne go .. re b es ··n b' .. 1 1 S.ımatyada: Teofılos, Aksarayda· 

k 
u cı ı ır muze o ara ı: .,. f K .. "kt A K 1 c. h ere , şöyle dedi: b" .. . . . çere , aragumru · e: . ema , ~e · 

- Bu kız, bizim memleketlidir. ve ır muze halın de ık en seyredıl reminin de: A. Hamdi, Fenerde: Arif, 
mesi hem tetkikçiler, hem gıup ha- Şehzadebaşında: lbrnhim Halil, Ye· 

ir gün bana geldi, bir daha ça • Hnde gelen ~eyyahlar için daha mişte: Ren Sason, Beşiktaşta: Sü • 
•ftığı eve dönmek İ•temecliğini, elverişlidir. Ayni mesele, lngilte _ . leyman Recep, Lalelide: Sıtkı, ırnçük
raJan ho~lanmadığını anlattı. renin Westminster kilisesi için de pazarda: Hüse:t;n Hüsnü, Cağaloğ • 
ana sığındı . Ben, iki senedir ora- mevzuubahstir. )unda: Obeyt. Galata da: Kapıiçi, ne-
a çalıttığınt hatırlatarak dönme- , _ 

111 
... "' yoğlunda Bostan başında: itimat, 'l'e-

• yolunda nasihat verdiğim hal • BQfka bir hildiğim yoktur! pt>başında: Niğbolu, Tarla başında: 
·· ·· ·· d" I d" A ı d H k z h Nihat, Şişlide Şafak sokağında: Nar-

e, sozumu ın eme ı. ğ a ı, a yer~. e ra Şükranla fahit- gileciyan, Kasımpaşada: Y<>ni Turan, 
andı, benim yanımda kaldı. lerin çağmlmalarına karar verdi. Hahcıoğlunda: Yeni Türkiye. 

Bu yıl Gatatasaryda açılacak o
lan Y. erli mallar sergisi geçen yıl
ların hepainden parlak olacaktır. 
Yer dağıt1lması İfİ tamamile biti
rilmiştir. Birçok firmalar paviyon
larını hazırlc:-mağa batlamışlardır. 

Sergide Tütiln inhisarı büyük bir 
paviyon yapııcak, paviyon bahçe
nin yarısını alacaktır. lnhisarın 
onuncu yıldönümü olduğundan 
sergiye laumgelen önem veril -
mektedir. 

içinde satış yapılmıyacak pavi
yon yapısına başlanmıştır. Bura -
da TürkiyeJe çıkarılan herfey 
gösterilecek, yalnız bu malları ya

pan veya çıkAran firmanın adı ya
zılmıyaca 1<t1r. Muhtelif vilayet -
lerden birçok nümuneler hazır -
lanmıştır. Bu paviyona girilecek 
kapının üstünde bir Anadolu hari
tası bulunacak, gene girilecek 

yerde birçok istatistikler grafik -
lerle gösterilecektir. 

Fransızlar bizden maden 
kömürü alacaklar 

Fransa Hükumeti Türkiyeden 
maden kömürü almak istemi§ ve 
bu isteğini bildirmiftir. Bu husus-

ta yapılan incelemeden sonra 
Türk kömürünün, takas usulü ile 

Fransadan alınacak mallara kartı 
verilebileceğine karar verilmittir. 

Al yon eaflff - UlQlfturucu mad

dele,· inhisarı, ltalyaya bir mildar 
afyon ıatmıthr. 

;;recimlerimiz de alman 
panayırına çağırıldı 
Almanya'nın König~berg ıeh -

rinde açılacak olan yirmi üçüncü 

Şark Alm3n panayırına Türk te -
cimerleri de çağrılmııtır. Alman -
Türk Tic~ret Odası şubesi ıergi -

ye girebilmemizin faydalarını bil
dirmiştir. 18. 20 Ağustosta açıla -
cak olan sergiye girip giremiyece
ğimiz etraf mda ilgili makamlar 
incelemeler yapmaktadırlar. 

"Layik Türk hıristiyanlar 
birliği ,, 

Bu adla yt>ni bir kurum kurul -
duğunu öğrt-niyoruz. 

"- Bazı oteller mü§ terİ•izlilı 
karıı•ında kendi adamlarını iske
lelere, rıhtımlara göndererek va • 
purlardan çıkan yolculan kandı• 
rıp bağlı oldukları otellere götür
mektedirler. Bunlar, bizim otelle
rimize gelecek müıterileri çevir -
diklerinden bu usulün kaldırılma
sını istiyoruz.,, 

Belediye1 bu şikayet üzerine 
tahkikata ba,lamıştır. 

Kız San'at okulunun 
sergisi 

lıtanbul Akpm Kız Sanat oku• 
lunun sergisi bugün aaat 1 7 de a • 
çılacaktır. Sergi bir hafta sürecek• 
tir. 

Lozan günü 
24 Temmuz Lozan Günü Onl • 

verıitede büyük törenle kutlula • 
nacaktır. 

Bu mün&•~betle törenin proı • 
ramını hazırlamak üzere Talebe 
Cemiyetleri üyeleri Pazartesi gü • 
nü bir toplantı yapacaklardır. 

Doçentlerin rnaaılan - Ont • 
veraite doçentlerinin maaılan 55 
liradan fazla değildi. Bakanlık 

yeni bütçede bunların maaılanm 
70 liraya çıkarmıttır. 

Bay Muhiddin Üstündağ 
Vali ve B~lediye Baıkanı Bay 

Muhittin Üstündağ dün yanında 
F ea 1-JeyeU Direktörü Bay Hüanü 
o1dub he.l<I" µ.7L - 1:~,1!11VD ... : .. 

mİ§, beton rJhtım yapısını incele • 

ıntıtir. 
Floryacla - Floryadaki plajlar 

kiralanmak üzere bir müddet ev • 
vel artırmay~ çıkardmıttı. Sene • 
lik kiral:ırr üç bin lira olan bu 
plajlar on sekiz Temmuzda yeni • 
den artınnay~. çıkarılacaktır. 

Finans bakanımız 
Şehrimizde bulunan Finans Ba. 

kanı Bay Fuat tedavi ile meıgul ol 

maktadır. Finans Bakanının bu • 

günlerde Avrupaya gideceği hak. 

kında verilen haberlerin doğru 

olmadığı öğrenilmittir. 

Geçmiş Kurun/ar: 
-····---··-···-·-·················· 6 Temmuz 1920 

Yönetim Kurulunun Baıkanı 1-------------
Tavit Savul Yılmaz, Genel Sekre- -Şehremaneti müfettişi umumi· 

si Emcet Be)'in tahtı riyasetindeki 
teri T riyandı f iloı Yıldırım, mu - komisyon tarafından tanzim edil· 
hasebeci Le\ on Arzuvan, kasa - mekte olan araba tarifesi ikmal e

dar Aram Serteldir. Doktor Ven • dilmiştir. Komisyon bir arabanın 
san Kasab, Parseh Abacı, Bimen günde 8000 kuruş masrafı olduğo
Zartar üyedirler. nu nazarı dikkate alarak tarifeyi 

ona göre hazırlamıştır. Yeni tari-
Kurum ba!kanı, ergelerinin fe mucibince fimabait kilometre 

"teşkilatı eselsiyeye göre tam bir başına kırk kuruş ücret verilecek· 
Tü'k vatandaşı yetişthmek,, ol - tir. Tarifenin gösterdiği fiyatlara 
duğunu bHc!iriyor. riayet edileceği arabacılar tarafın

dan taahhüt edilmiştir. Arabalara 
Şüphesiz, bugün Türkiye Cüm - birer taksi konulması muhtemel· 

huriyeti tabiiyetinde o!an herkes dir. 
teşkilatı e:Sasiyeye göre Türk va - - A vrupaya si parfş edilmiş o-
tandaşıdtr. Ve herkesin kendisini lan tram\·ay arabalarmdan beşi va-

pura tahmil edilmiştir. Diğer 20 
bu kanun'l ~C\re tam bir Türk va - tanesi de bugünlerde yola çıkacak· 
tandaşı sayması da tabii görülür. tır. 

Yeni Kurumun istediği böyle 
görünüşte valandatlık, vatana aa- _____ E_V_L_E_N_M_E ____ _ 

dece kanun J:.ağı ile bsğlılık de -
ğil, ;çten, duvuvdan, ruhtan va -
tandaşlrktır. Bunu yetiştirmeğe 

çalışacaktır. 

Kurumun yeri yeni postahane 
arkaaında Rfyker hanında 28 ıa
yılı daire,tir. Kuruma batarıcılık
lar .Jileriz. 

Harp Akaclemiıi öğretmenl~rin· 
den Bay Esat Hami'nin kızı Bayan 
Siyret ile Se-Jçuk Kız San'at oku• 
lu Direktörü Asım Tevfik Sonu • 

mut'un evlenmeleri dün Fatih ev· 

lenme da!,.e~inde tesçil edilmittir. 

Kutlu olsun. 
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ltal yanın tuttuğu yol 
Uluslar sosyetesini yıkabilir ve onun
la da müşterek cephe derhal yıkılır! 

~l~L.f<f M-i Z Df /1-~~-
• 

lngilterenin Uluslar Sosyetesi 
bakam bay Eden'in aon Paris ve 
Ro.ma konutmaları hakkında ln • 
giliz kamutayında verdiii ıöylev 
bütün Londra gazetelerinin en 1bel· 
'libatlı konusudur. tngilterenin, 1 • 
talya - Habeı anlaıamamazhğı· 
nı gidermek için kendi toprakla • 
rından Habeşistana toprak verme· 
yi ve onu denize ulaıtırmayı, bu • 
na kartı onun da ltalyanm istekle
rini yerine getirmesini istemesine 
rağmen bay Muıolininin bu öner· 
geyi reddetmesi İngilizleri çok hid 
detlendirmiştir. Londra gazetele • 
rinin bu yoldaki yazıları çok cid • 
didir. Bunlardan alacağımız par· 
çalar bunu göstermeye yeter. 

şürmektedir. Bu yüzden tngiliz 
kamuyu, İtalyanın Hab~_şe karşı 
tuttuğu sıyasası derin ~UP~?lerle 
karşılamakta ve banş ıle ışı tea • 
viye için hükümetin bulacağı her 
çare de hükumete yardım etmek" 

Panayır ı Manyasta 1 Bağçeliler 
Sıtmaya karşı ne-

(Taymis) diyor ki: 

tedir." 
Deyli Telgraf ise "Uluslar sos-

yetesi nin istikbalini Habet me -
" 1 ·1 selesine bağlı görmekte ve ngı -

terenin Uluslar sosyetesinin istik· 
hali üzerinde tesir yapacak hiç
bir 9eye lakayt kalamııyacağını 
anlattıktan ıonra tunları ili ve et· 

mektedir: 

"İngiltere 1923 de Habeşista
run Uluslar sosyetesine alınma · 
sına itiraz etmiş, Fransa ise Ha -

beşistanın azalığını te.kl~f, lta!!a 
da bu teklifi teyit etmıştı. Bugun· 
se İtalya Habeşistanm sosyeteye 
aza olacak derecede medeni ol -
madığım söyliyerek şayet Uluslar 
sosyetesi Habeşistanın haklannı 
müdafaa ederse sosyeteyi bırak • 
mak tehdidini ileri sürmektedir. 
Biz Fransanm bu çirkin çıkmaz 
karşısmda aldığı vaziyeti anla • 
mak isteriz. Fransada son zaman· 
larda yüzlerce defa siyasasının 
Uluslar sosyetesine dayandığını 
ve sosyetesinin haricinde emniyet 
bulunmadığını söylemişti. Mese -
lenin sulh yolile tesviyesi için bu 
iki garplı memleketin elele hare · 
ket ~tmelerinden başka çare yok
tur. Harp, sosyeteyi ta temellerin-
den aaraar ve onun1a biTlikte müf 
terek cephe derhal ytkilır.,, 

"!talya önderinin Habeşistanın 
bütününü veya bir parçasını kon • 
trolü altına almağa karar verdi -
ğinde, maalesef, şüphe kal~~mış· 
trr. Bunu haklı göstermek ıstıyen
ler İtalyanın sömürge almak ya -
l"IŞmda geri kaldığını iddia edi · 
yorlar ... Bu iddialan anlamak, 
hatta haklı da görmek mümkün -
nün. Fakat bunlann ehemmiyeti 
İtalyayı bizzat imzaladığı antlaş
malara ve anlaşmalara büsbütün 
aykırı bir yol tutturmaya s~ik o · 
lamaz. Mesela ttalyanın sı.yasası 
onun Habeşistan ile aynca ım~ -
ladığı, ve tngiltere ve Fransa ıle 
imzaladığı antlaşmalara uygun 
değildir. Sonra bu sryasa Kellog 
mi.sakına, Uluslar Sosyetesi (Ak
vam Cemiyeti) misa.kma aykırı • 
dır. Bu sryasa, hatta istekle imıza.. 
lanan antlaşmal:ın değerden dü • 

.::-...;....._:;~..:.......:--..;,"""-.:.....:.;:,_;~~-'-'".,;,;_,~----------

Yedi yılın sıyasal Özeti 
W" (tlstyanı ı. ıayıfada) I mamlanacagını soyııyenler bile var· 

dır. Büyük Avrupa devletleri arasın· 
Almanların amacı daki bu tUrlU yer değiştirmelerin so· 

Fransa Avrupanın banş bakımın· nuçsuz kalmıyacağı şüphesizdir. 
dan doğu ve batı diye ikiye aynlamı· YuDoılavyadakl buhran 
Yatağı fikrindedir. Doğuda bir harp o· Yugoslavya buhranı geçmiştir. Ye· 
lursa bundan batı ülkeleri de zarar ni kurulan Stoyadinoviç kabinesi 
görür. Devletler arasında barış işle· programını kararJaştırmış, bu devle· 
rl konuşulurken batı ile doğuyu a • tin dış sıyayasında hiçbir değişiklik 
Ylrnıak doğru değildir. Almanya ise olmıyacağını ilan etmiştir. Daha a • 
böyle diişUnmüyor. "Bütün Avrupa - çık bir diyim (ifade) ile Yugoslav • 
Yı barış içinde tutmak zor olunca el· yanın bir yandan Küçük Antlaşma, 
de olanı yapmalıdır. Doğuda bir harp öbür yandan Balkan antlaşması ara· 
Çıkarsa hiç oJmazsa batı devletleri sında eski yerini muhafaza edeceğini 

bb~ işe karışmamalıdır. Böylece ha.r- göstermiştir. Yugoslavya buhranı an· 
ıın zar lıd cak İ" sıyasa üzerinde değişiklik ya · 

D. arını azaltmağa bakma ır.,, :Y h 
. 

1Yor. Onun için Fransarun bütiln pacaktır. Bu da şimdiye kadar ü • 
devJetle ak k1lmete karı:ıı muhalif olan partilere •. r arasında toplu konuşm :r :ıc 
onergesi Yerine Almanya ikişer, iki· genlik (genişlik) verme tir. Yeni ka· 
ı;ı.er anı bine ilk iş olarak eskiden türlü sı -:r aşnıak fikrini ileriye sürüyor. 
F l yasal suçiardan dolayı ceza görmüş ransız arın iddiasına göre Alman • k 1 b v ( ff 
ların istekleri şudur: İngiltere ve olan kimselere tü e agış a ı umu· 
Fransa ve Itatya gibi büyük devlet· •mf) yapmak için haıırlrklarda bulun· 
ler il maktadır. 

e Avrupanın batı tarafında an· -------------
)aştıktan sonra Lehistan ile dofuda. 
birleşerek Sovyet Rusya üzerine ylik· _ K U R U N ~ 
lennıek. ~ 11 

ABONE ŞARTLARI 
Onun için Sovyetler Almanlara I Till'klye Yabancı yerler 

karşı kuşJsuda oldukları gibi Fran - Yıllık '750 ı:ıso ısoo•) Kr. 

!sızlar da Küçük Antlaşma devletleri 6 aylık 420 72ıJ 950 "· 
le S ı aylık ııo 150 ıso " 

O'\lyetJeri ezdikten sonra Alman· 
8 

aylık 235 400 tsOO ,. 

~anın kendilerine döneceğini ve bu Ttırklyenln her po.ıa merkeı.tnde bn ta-
ı:vletin iki taraflı konuşma ve an • rifeyıe KURUNA'a •bone yazılır. 
bi §nıa önergesinin bir t~tan başka < 11) Bu ııon ııutun poata hlrli!fne gir· 

r Şey olrnadığını söylüyorlar. memııı yabancı memleketler lı:indir. 
1!;,,Dletler arasındaki durum 

lzmire eşya götür
me ücretleri 

Ankara 5 (A.A.) - 22 Ağuı • 
tosta açılacak olan arsıuluıal iz • 
mir panayırına iştirak edeceklere 
Şark demiryolları tarafından yol • 
cu ve eşya tarifelerinde aşağıdaki 
esaslar üzerine tenzilat yapılacak • 
tır.: 

22 Ağuıtosta açılacak arsıulusal 
lzmir panayırına eıya götürecek • 
lerle, götürecekJeri eşya için umu
mi tarifeden yüzde 70, ve sergiyi 
görmek için gideceklerden yüzde 
50 tenzilat yapılacaktır. 

Bu tenzilittan istifade etmek i • 
çin sergi komitesi tarafından ve • 
rilen vesikanın şirkete gönderilme
si ~arttır. 

Enalarını sergilendirecek kim -
ıelerin, bu etyaların nakliye para· 
larını gidiş ve gelitde tamamen 
vermeleri lazımdır. 

Yüzde 70 tenzilata gelince, 
Bu eşyaların gidişte beraber gö

türülen ef yalar olduğunu ve gidiş 
gelitlerinde ağırlıklarını gösterir 
sergi komitesi taraf rodan verilen 
vesika evrakı müsbite makamında 
bir istidaya iliıtirilerek şirkete ve· 
rildiği zaman geri verilecektir. 

Bu müsaade gidiş için serginin 
açılmasından bet gün evvelden ve 
açılıncaya kadar ve dönütte de ser 
ginin açılma gününün bittiği ta • 
rihten beş gün sonrasına kadar 
muteber olacaktır. 

Sergiye gidecekler ile mal götil· 
receklerin Yunan hattından yüzde 
25, dc:receıinde bir tenzilattan isti
fade edecekleri avdetle nümune,_ 
lerin parasız naklolunacağı arzo • 
lunur. 

~------------------~ "" Karaya oturan vapur - iz • 
mir Karaburun yakınında kuma 
oturan Yunan bandıralı Toka va
puru hala kurtarılanıamıştır. için
de lzmirden yüklenen 4000 ton 
buğday vardır. Buğdayın bopl • 
tılarak vapurun kurtarılmasına ça· 
Ir,ılacaktır. 

"" Fatsa da asma köprü - F atıa 
kazasına yedi kilometre mesafede 
ve Bolaman ırmağı üzerinde, ayak 
ları yapılmakta olan köprü timdi. 
ye kadar Türkiye cümhuriyetinde 
yapılan köprülerin üçüncüsü ola • 
caktır. 4,15 metre genişliğinde ve 
65 metre uzunluğunda olan bu 
köprü son fenni terakkilerin şa . 
heserinden sayılabilir. 

Y almz Fatsa cihetindeki ayağın 
temeline tesadüf eden kaya kıs • 
mınm çatlak olduğu anlaş.ıldığın • 
dan bu ayak üzerindeki ameliye 
durmuştur. 

KRUU N 
Gündelik lliyaat gazete 

tstanbul Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu 

f!da.re: 24370 
Telefon 1 Yazı i§lerl: 24379 

Telgraf adresi: KURUN tııtanbul 

Posta kutusu No. 46 

ler yapıldı? 
Çarşaf t peçe adeti hala 
kaldırılmamış bu nasıl iş? 

Manyas, (Özel) - Burası, Ban
dırma ilçesinin en tanınmış ka • 
mu (nahiye) larmdan birisidir ve 
Bandırmaya 45 kilometrelik bir 
tose ile bağlıdır. Kamunun merke· 
zi Maltepe köyündedir. Nüfuı iti· 
barile Edincik daha büyükse de 
Manyaıın ondan daha önemli ol • 
duğunu söylüyorlar. Burada. 19 
köy, 12 bin nüfusu ve dört mektep 
vardır. Merkezde (980) kadar 
nüfus oturmaktadır. Koyun katibi 
çiftliğile Mülki bey çiftliği denilen 
iki çiftlik daha vardır. Topraklar 
gayet verimlidir, bilhassa ova kı
sımları verim cihetinden emsal • 
sizdir. 

Burası (60) senedenberi ko • 
mundur. Evvelce tam tefkilatlı i
ken bet ıcne evvel bu teşkilat kal
dm:lmış ve yalnız nüfuı memurlu
ğu bırakılmıştır. Kasabada poata
hane, inhisarlar idaresi, sıtma mü
c.adele teıkilatı vardD'. Ovadaki 
köyler ıoıe ile biribirine bağlıdır
lar. 17 köyde telefon ve dağ köy • 
lerine de araba yolları yapılmış • 
txr ki bet sene evveline kadar bu 
köylere arabalarla gidilemiyordu. 

Dört ıenedenberi burada ka • 
mun direktörü bulunan Nebil Ba • 
ran çok itler görmÜ§tür. Yukarda 
saydığım itleri o yaptırdığı gib~ 
köylerde köy odaları kurdurmu§, 
köy muam~litmı muntazam bir 
hale ıolanu§, halkın olur olmaz 
feyler için mahkemelere gitmele • 
rini dütünerek köy davalarına 
muntazaman baktırmış ve bu gibi 
davalarla yakından ilgili olmuş • 
tur. 

Köy sandıklarının gelirlerini art 
tırmak için de bu ıene emeee su
retile tarlalar ektirilmiıtir. Yal • 
nız iki köyde bakladan 4000 lira 
hasılat olmuıtur. 

Maltepe köy sandığının yılbk 
varidatı 4000 liradır. Komunun 
yedi köyü pek zengindir. 

SITMA MÜCADELESi 

Son Mdiselerden sonra Avrupa. • 
nm. büyük devletleri arasındaki du • 
runı §Öyle bir şekil aJmıştır: Streza 
~onferansma kadar lngiltere Avrupa 

Manyas mıntakası bataklık ol -
duğundan altı senedenberi çalış
makta olan bir mücadele teşkilatı 
vardır. Evvelce sıtma pek çok İ· 
ken şimdi yüzde on nisbetinde sıt 
ınalı kalmamıtlır. Manyas gölüne 
al<makta olan Koca dere ile ko • 
ımun merkezi olan Maltepenin ya • 
nından geçen Değirmenderesi sıt
ma yapm&.kta idi. Bu derenin fe -
nalıklarmı yok etmek için teşki -
lattan evvel yanlış bir hesapla 
3,5 kilometrelik bir kanal açılarak 
Kocadereye akıtılmak istenilmiş i
se de bir netice vermemiş, bunca 
emekler hebaya gitmiştir. Halbuki 
esaslı bir kurutma ameliyesi için 
Kulak azmağile eski Çatal azma
ğının Ördekçi köprüsünden Koca 
Manyas gölünün ayağı olan Kara· Muğla tüt ünleri -G-at-et-em-iz-e -g-ön-d-ert_ı_en_y_azıı_ar_, _g_u_e-te: dereye akıtılması lazımdı. Bu ka-

Mug"'la 5 (A.A.) - Muğla ala • ye Jirmek Jçln ise, zarfnım ktııesıne (ga· nal Manyas çevresinin bütün az · 

şlerinde Fransa ve ltalya ile elele 
~rüyor gibi görünüyordu. Bugün ise 
ir Yandan Almanya, öbüryandan 

llabeşistan işlerinden dolayı Fransa 
l'e İtalyadan ayrılmıştır. Daha doğ · 
tUsu Fransız - Sovyet anlaşması ile 
Fransız - İtalyan Anlaşmasına kar· 
rı lnglUz - Alman anlaşması olmuş· 
tur. Bu anlaşmanın Leh dış Bakanı 
Bek'in Bertin ziyaretinden sonra bir 
de Alnıan - Leh anlaşması ile ta • 

zete) kelimesi yazılmalıdır. 
nının kuzey yoluyla dağ arası ye • mağlarmı da alarak komun alanım 

1 d b Kar§ılık latiyen okurlar, mektuplarına kA 'I · ı· k • b rı'ne yaaan yag ... mur ar an ura•· amı en temız ıyece tı ve u sa -., ıo kurugluk pul koymabdn'lar. 
ları rok faydalanmıf, bu alanda yede merkezle beraber yedi köy • 

3' k l b Basılnuyan yazılan geri göndermekten, d ku 1 1 akt 8 tu."tu··nıerı'n bı'r kısmı ırı maya a, e rutu mu§ o ac ı. e§ sene -
kıymetsiZ yollanmııı mektupların lÇine 

Iamııtır. Bir kısmına da aon çapa konuıa.n paralarm kaybolmamndan, ilA.n denbri buranın sıtma mücadlesin· 
kt d B 1 ı'çı"nde u""ç olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör • de bulunan mücadele te•kilatı "ok Yapılma a ır. u YI • ':t .... 

IUk, ü11tUne soru sorgu almaz. d l · 1 
milyona yakın tütün olacağı umu- çalı§ml§ ve çok fay a ı netıce er 
luyor. Havalar kurak, fakat ürün- Gazetemizde çıkan yazılarla restmJerln elde etmiştir. Geçen seneye nisbet· 

her bskkJ salt kendisi içindir, ) d ki J 
Ier çok nefistir. il tütünlerinin hiç lmiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;••..,.iiiiii0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiii._iiiiii.J le bu yı , ala ı ar azalmıştır. Her 
bir yerinde hastalık yoktur. kes sıtma mücadelesi sayesinde srt 

y 1 

Başbakandan 
Hekim istediler 
Seyhan ilbaylığının Bahçe ka •' 

zasından yazılıyor: 
Seyahatte bulunan Başbakan la 

met lnönünün huıuıi treni dura • 
ğımızda durdu, kendilerini karşı· 
lamaya gelen binlerce halkın al • 
kıtları arasında sevgili başbaka • 
nımız halkı selamladı ve nerede 
olduklarını sordu. Seyhan ilbaylı • 
ğma bağlı Bahçe kazasında olduk· 
ları cevabı verildi. [ 

Bundan ıonra kasabadan Ab • 
dullah kahya oğlu Ömer Pekkan 
ileri çıkarak kazada 4 seneden 
beri doktor olmadığını, doktorsuz• 
luk yüzünden halkın çok ııkıntıda 
olduğuiıu söyledi. Kıymetli ba§ba
kanunız burada sıtma mücadelesi 
yok mu? diye sormaları üzerine 
Ömer Pekkan hayır sevgili gene
ral, ne aıtma mücadelesi ve ne de 
hükUmet doktoru yoktur. Yalnız 
bir sıhhiye memuru olduğunu ve 
kasabanın birçok yerinde olan ha· 
taklık yüzünden çok sivrisinek tü • 
rediğini, h:ılkın yarıdan çoğunun 

hasta olduğunu söyledi. 
Bu dileklere başbakanımız pe

ki cevabını verdi. Ve tren 7 dakika • 
durduktan sonra alkıtlar arasında 
yoluni\ devam etti. I 

K onyada yapılan yollar 
Konyada ilkbahar yol yapı İ§le

ri yakınlarda bitmiştir. Sonbahar 

Yol faaliyeti hazırlıklarına .ı şim • 
ıi •.,")."l :ıs ı §l>ı 

diden ba.şlnnmıttır . .l\.aaroya ye • 
niden bir mühendisle dört fen jf • 
yarı daha alınmııtı:r. 

ilkbahar yol intaat devresinde 
on bet bin İtÇİ çalışmış, 42 kilo • 
metrelik yeni yol yapılmış, men • 
fezler açılmııtır. 
• işler arasında kaya yarmaları 

da vardır. Bu devrede yollarında· 
çalışılan yerler, Ereğli - Aksa • 
ray. Karaman - Ermenek. Kadın 
han - Ilgın - Akşehir. Cihan • 
heyli - Ankara. Çumra - Sarıoğ 

landır. 

ma belasından kurtulduklarını 

söylüyorlar. 
Doktor İbrahim Etem Kurayla 

çalışma arkadaşları Necmeddin, 
Ziya, Saim ve Hüseyin Avninin 
gayret ve fedakarlıkları takdire 
layıktır. 

GiZLENME ve ÖRTÜNME 
DERDi 

Burada dehtetli bir örtünme 
ve erkeklerden kaçınma derdi var• 
dır. Buralarda çarşaf ve peçe hala 
kıa.lkmamıştır. Zavallı kadmlar 
bu sıcaklarda başları örtülü ve çar 
şaflar içinde ne kadar eziyetler 
çekiyorlar! Buranın bayanların • 
da ruhi bir hastalık var: Birisi a • 
zıcık açılmış olsa diğerleri onu kı
nıyorlar ve her taraftan hücum • 
lar yaparak onu kabuğuna çekil • 
meğe mecbur ediyorlar! Fakat, 
tuho.fl şurasıdır ki bu kmayıcı ba
yanların hepsinde de açılmak ve 

şapka giymek için dehşetli bir ar
zu vardır. Görenek yüzünden kız
larını mektebin dördüncü sınıfın • 
dan (artık büyüdü!) diye çıkaran
lar varmış. Cümhuriyet perisi 13 
yaşına bastığı halde Manyashların 
hala eski adetlerden ayrılmama· 
ları üzülecek bir şeydir. 

R.K. Cantürk 
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Ormanda Yazan: Kadircan Kaf lı Bölem: 4 
Yazan: F. Osendovski • 

1920 senesinin başlarında, Si • 
biryada Krasnoiarsk ıehrinde bu • 
lunuyordum. Bu şehir, güneşli Mo
ğol dağlarından fışkırıp şimal de
nizine bayat ve hararet götüren 
azametli lenissei nehrinin kıyıla. 
rmdadır. Nansen, Avrupa ticareti 
için Asyanm derinlerine doğru 

yol açmak üzere iki defa bu neh -
rin mansabına gelmiştir. T elanil 
Rusya üzerinde bütün şiddetile 
hüküm süren, bu zengin ve asude 
memleketi intikama, kine, kıtale 
ve kanunun cezalandırmadığı tür
lü cinayetlere boğan ihtilal girda -
bma, itte burada, Sibiryanın sa -
kin kıtı ortasında birdenbire ya -
kalandnn. Ecelin hangi saatte ya • 
kasma yapışacağını kimse bilmi • 
yordu. Herkes yevmün cedit rızkm 
cedit yqıyor, sabahleyin evinden 
çıkarken akıam, döneceğini kesti· 
remiyordu. Her dakika, herkes i • 
çin, sokakta yakalanmak, Engizis
yondan daha zalim daha kanlı bir 
adalet makinesi taklidi olan ih • 
tilal komitesinin zindanma atıl • 
mak tehlikesi vardır. Bu altı üstü
ne gelmiş memlekette yabancı ol • 
Clu,ğumuz halde biz bile bu işken • 
celerden vareste değildik. 

Çeviren : H. Varoğlu 
yardım etti, iki Y,aban horozu vur • 
dum. Etrafta rastgeldiğim alage· 
yik izleri, yiyecek bulmakta güç. 
lük çekıniyeceğimi gösteriyordu. 
Fakat bu yerde çok zaman kalma -
dnn. Bet gün sonra, avdan döndii· 
ğüm esnada, kulübemin bacasın -
dan duman tüttüğünü gördüm. 
ihtiyatlı adımlarla yaklqtım. Ku
lübemin önünde eğerlenmiı iki 
beygir, eğerlerin üs ünde de asker 
tüfekleri vardır. Üzerimde :ıilah bu 
lunduğu için, iki silahsız adamın 
bana zararı dokUnmıyacağını dü • 
şünerek hızlı hızlı yürüdüm ve içe· 
ri girdim. Sıranın üstünde oturan 
iki asker, korku ile ayağa kalktı • 
lar. İkisi de bolşevikti. Baılarmda· 
ki astragan kalpakların üstünde 
kırmızı yıldız, ceketlerinin üzerin
de kırmızı kordon vardı. Selam -
laştık ve oturduk. Askerler çay pi
şirmişlerdi; biri birimizi fiipheli ba 
kışlarla süzerek konuımağa ve 
çaylarımızı içmeğe başladık. As • 
kerlerin şüphelerini gidermek için, 
avcı olduğumu, memleketin yaban 
cısı bulunduğumu, bu mmtakada 
samur pek bol olduğu için buraya 
geldiğimi söyledim. Onlar da, 
şüpheli kimseleri takip etmek üze
re ormana gönderilen bir müfreze 
efradından olduklarım söylediler. 
Bir tanesi dedi ki: 

prens 
Bahan gibi m-=-is-;;-k-=-in-o--=l;--m-a--=!~. -=T:""""ü-r-=--k':"'-"I e_r_e_v_e-rg-i-.,-v-e rm ek soyu· 

Türklere vergı veren 

nuza yakışmaz. Venedik donanması yardımına hazırdır 

Bir gün dostlarımdan birini zi· 
yarete gittiğim sırada, Kızılordu 

efradmdan Y,İrmi askerin beni tev
kif etmek üzere evimi ablukaya 
aldığım öğrendim. Kaçmaktan baş 
b yapacak bir şey yoktu. Derhal, 
arkadaşnndan, ariyet olarak eski 
d>ir av esvabı ve bir miktar para 

t61dmı ve ıehrin aralık sokakların· 
C!an, yaya olarak, alelacele kaçma
ia başladım. Biraz sonra geniş kır 
caddesine ulaştım. Yolda tesadüf 
ettiğim bir köylü, vercliğim para 
mukabilinde, beni dört saat içinde 
otuz kilometre mesafeye kadar gÖ• 

türdü ve ormanlık bir yere bıraktı. 
Yol da bir tüf ek, üç yüz fişek, 

bir balta, bir bıçak, koyun derisin
Cien bir gocuk, biraz çay, biraz tuz, 
hisküi ve bir de ibrik almıştmı. 
Köylünün beni bıraktığı noktadan 
ormanın içerlerine ilerledim ve ya
rı yanmrş, boş bir kulübeye geldim. 
O ıgünden itibaren avcı hayatı ya
tamağa batladım; fakat o dakika· 
da, bu rolü, bu kadar uzun müddet 
oynamak mecburiyetinde kalacağı 
mı hiç aklıma ıgetimıemiştim. 

Ertesi sabah ava çıktım. Taliim 

- Anlıyorsun ya, yoldq, kur • 
şuna dizmek için ihtilal aleyhtar • 
Jan arıyoruz. 

Bu.izahata lüzum bile yoktu, va
ziyetleri ne olduklarını 2A.Len göe

teriyordu. Rastgele bir avcı, bir 
köylü olduğuma inandırmak, ta • 
kip ettikleri ihtilal aleyhtarlarile 
hiç bir alakam olmadığını göster • 
mek için elimden gelen her şeyi 
yaptım, hareketlerimi ona göre i
dare etmeğe uğraştım.Bu can sıkıcı 
ziyartçiler gittikten sonra nereye 
sığınacağımı da düşünüyordum. 

Akşam karanlığı ha$mağa başla • 
mıştı. Kulübenin yan karanlığın· 
da, askerlerin yüzü daha korkunç 
görünüyordu. Bir aralık, votka te
nekelerini çıkardılar, içmeğe baı· 
ladılar. Yavaş yavaş alkol, tesirini 
göstemıeğe. baıladı. Sesler yüksel
di. Biribirinin lafını yarıda kese
rek ikisi birden söylüyor, Krasnoi· 
arskda boğazladıkları burjuvala • 
rın ve nehrin buzları arasında boğ· 
dukları kazakların sayısile iftih.ar 

Q M 

Şimdiye kadar çıkan kmımlarm 1 
hillba8ı: 

1'78 yılmda idi, Ka.ra Veli Reis 
ltalya kıyılarına yaptığı akmdan 
Prevezeye dönüyordu. Erken dönül
düğü içln leventler memnun değil

diler. Kara Veli Reisin İstelya'nın 
&§klna tutuldu~danberi çekingen 
olduğunu aöylUyorla.r, Jıa.lbuki ge • 
mllerlni çoğaltarak büyük bir filo 
kurmak llzrm gelidğinl mtlnakaşa 
ediyorlardı. 

O sırada Ufukta bir Venedik ka
dırgası görUndU. 

Herkes silah bll§ma koııtu. 
l{ara Veli Reis dUştlnüyordu. Le

ventıerlne hak veriyordu. Sahiden 
lstelya onu bir balmumuna bcnzct
tniştl. 

Ayni zamanda Venedik korsanı 
Alban Armenyonun onu dört geml 
ile aradığını da hatırladı. O zaman 
iş kötüye bııi.mışti de yiğit Burak 
ansızm denize &tla.ı:nI§, düşman ge
misine ıssız bir taraftan girmiş, ba· 
rutıa ate§e vermıııu. Kara Veli o 
gilnlcrt ha.tırlıyarak birdenbire doğ • 
ruldu. İatelyayı baştan savmaya ka
rar verdi ve kılıcını sıyırarak es -
kiden olduğu gibi ileriye atıldı ve 
h&yk.n-dı~ 

- Heee .•. yy!. 
Bu ne yaman bir sesti. 
lşte Kaı·a Veli Reisin asıl sesi •• üç 

yılda.nberi kaybolan ve hasret çeki -
len ses." 

Leventler dönüp baktılar. 
Reis güverteye fırladı: 

- Herkes yerine.. Dikkat.. Doğru 
düşmanın üstüne. Haydi .. Vardiyan .. 
Vur tokmağı. Iskelemizden rampa e· 
deceğiz .. Top atmak yasak .. Diri diri 
.ıraksa lr:vsu~.ı:aiı7. 

Leventler evvela şaşırdılar. 
Sonra büyük bir sevinçle kancala. 

rı, ipleri, mahmuzları hazırlamağa 
başladılar. 

Sanki bir bayram vardı. 
Veli Reis onların arasında dolaşı

yor: 
- Haydi aslanlarım .. Göreyim si· 

zi •. Yağlı bir parçaya benziyor .• Tek· 
ne benim, mal sizin .• 
- .... 

Burak, bu tekneye Seni reis yapa· 
cağım. Gözi.inü aç da sakatJanmasm ?. 
- .... 
- Kara Hasan •• Seni de unutmu -

yorum •• lstersen "Kara Kartal,, ı sa· 
na bırakırım da ben başka birini bu • 
lurum .. Nasıl, iyi değil mi? .. 

......,..,......1M,..1mnırT11trru•n1111mın111ınuıuuııwııırmırıfrınuın1111111m•••mır11 

ediyorlardı. Derken kavgaya tu • 
tuştular ve nihayet yoruldukları 

için uyumağa h&zırlandı1ar. 
(Sonu yarın) 

Kadıköyl'aln ~ıımıı 0011111~~1 111111 

- Yan kamaraya girelim. 
- Girelim. 

Orhan yeşil kadife döşemeler Ü • 

KAZA JUi, IN2'1HAR MI? 

=====~==~'==~ıııııııı~ B ·o • a a ı 1 zerine öyle küstah bir oturuş otur~ 
ki, yer var mı diye kapı}, aralıyan 

• yolcular ters yüzüne döndüler. lki ar· 
~·· ======================================== kadaş haşhaşa dertleşmek istiyordu. 

BiHem numarası: 47 

Bu kurak muhitte, bu çoluk ço· 
cuk arasında si'z:, çölde bir ehram· gi· 
biydiniz. Görmemezliğe; bilmemezliğe 
gelmek, kendi kendime telkinle sizi 
inkar etmek istedim. Fakat müstesna· 
lığınız gözüme giriyordu. Kısaca söy
leyim: Sizin şahsiyetiniz benim se -
ciyemden üstündür. Bunun böyle ol • 
ması beni kendi kendime karşı dü • 
şürdü. Size bu itiraflarda bulunmak
la nefsimi cezalandırıyorum. 
. Bedriye taşkın bir helecan içinde 
yerinden kalktı. Bu ane kadar her 
hareketi evvelden hazırlrklı idi. Fa -
kat şimdi yedekteki sözler bitmiş, ya· 
hut unutulmuş gibi bir müddet şaş· 

kın, perişan bir halde ayakta durdu. 
:Randan sonra ne yapdry&"l şuursuz
ca yaptı. Evvela Burhanın yamna o
turdu, elini aldı, kendi nnağını bu 
el üzerine dayadı, sonra bu eli öptü. 

Yazan: Safiye Erol 
- Yalıya taşınacağım, sizi bir da

ha görmiyeceğim, vedaa geldim. 
Dedi. Gözleri buğulanmış, sesi 

mahzun bir ~ocuk sesi gibi t.atlı ve do
kunaklı olmuştu. Burhanın elini bir 
kaç kere daha öpüp brraktı. Kapıya 
doğru yürüdii. Tekrar döndü, unuttu
ğu çantasile eldivenlerini aldı, ke -
sik bir gülüşle: 

- Görümcem der ki, terki yar eyle 
yahut terki diyar eyle .gönül. 

Jşte bu sözler üzerine beklenme
dik bir şey oldu. Burhan koltuğun -
dan fırladr. Onun da yüzü tamamile 
değişmiş, çizgiler biribirine girmişti. 
Bedı·iyeyi şiddetle kucakladı. Kolu 
sargıdan kurtuldu. Burhan farkında 
olmadı. Genç kadını göğRüne bastı -
rarak buhranlı bir kekeleme ile, git· 
me, gitme! Diyordu. 

Ortada biitün köyü meraka düşiiren 
bir' muamma vardı: Acaba kaza mı, 
intihar mr, hangisi? Nesrin kasten mi 
kendine kıydı, yoksa bir kazaya mı 
kurban gitti? Kimse içinden çıkamı • 
yor. Necdet, bitkin bir bakışla gözle· 
rini Orhana kaldırdr. Bugün acılı bir 
tesadüf onlan Nesrinin taze mezarı 
başında buluşturmuştu. Orhan, diş • 
]erinin arasında sallayarak taşıdı

ğı bir budak yasemini çelenklerin üs· 
tüne bırakmı~, kendi de Necdetin ya· 
nma c;ökmüştü. F;pey zaman sükut 
içinde kaldılar. Dua etmek bilmiyor
Jard1, yahut da içlerinden gelmeyor· 
du. Onların duası hu derin ve dertli 
süki\ttu i~te. - Sonra birlikte Hay -
darpaşaya iskeleye - indiler. 

Vapur, tren yolcularım almak için 
iskelede bekledi. Makine dairesinden 
pat pat pata pat ... Bir pompa 

0

gü -
rültüsü geliyor, satıcıların naraları 
bunu bastırıyordu • 

• 

= İı~;i~ize, hepinize birer gemi l 
yakalıyacağız.. Hepiniz reis olacak · 
srnrz .. Koca bir donanma yapacağız ... 

sının merkezi olan Argasta1i önünde 
demir atmıştı. 

Kefalonyada Türklere vergi vereli 
l.ıir prens vardı. Adı Leonardo idi. 

Veli Reis coşmuştu. 
Yeniden Kara Hasanın yanından 

geçiyordu. Kulağına eğildi. Derinli • 
ğinde ince acılar sezilen bir sesle ona 
fısıldadı: 

- Artaya döner dönmez lstelya -
yı da yurduna göndereceğim. 

Kara Hasan tuhaf tuhaf, inanmaz 
gibi baktı. Veli Reis mı.ve etti: 

- Bunu göreceksin .• Kara Yeli he
nüz ölmedi. Ben gemisinden kovul -
mağa layık bir adam değilim .. Bunu 
da göreceksin ı. 

Kara Hasan başını eğdi. 
- Kaçıyor ... Bu halis bir Venedik 

gemisidir. Kaçışından belli. 
Bunu söyliyen lnce Hasandı. 
Kara Veli Reis yeniden kıç kasa -

raya çıkmrş, kumandalarına devam 
ediyordu. 

-3-
LEONARDO 

Bu sırada Venedikli korsan Alban 
Armenyo dört gemi ile Lepant'dan 
çıkmıştı. Bu adam korsan diye anıl
makla beraber hakikatte Venedik 
devletinden maaş alan, yardım gören 
bir amiral idi. Venedikliler işin bu ya
nını gizli tutarak Türkleri aldatma • 
ğa yelteniyorlardı. Çünkü o sırada 
bir Venedik amiralinin Türk kıyıla -
rma saldırması barış sözleşmesine 
uygun olmazdı. Halbuki Alban Ar -
menyo'nun hücumlarından 
şikayet ettikçe: 

- Ne edelim? Korsandır. Bizi din
lemez ve sözümüzü tutmaz. Bulsak 
Sizin gibi biz de onu öldürmek kor -
sanlığm önüne geçmek ısterdık: •. 

Diyorlardı. 

Çünkü Türkler de Kara Veli Reis 
için ve Adalardenizinde dolaşan di -
ğer Tiirk korsanları için ayni sözü 
söyHiyorlardı. 

Böylelikle iki taraf ta biribirlerini 
bile bile aldatmış görünüyorlar, biri· 
birlerini fırsat düştükçe hırpalıyor • 
Jardr. 
Yalnız o zamanlar da Venedikliler 

kendi korsanlarına yardım ettikleri, 
geıni verdikleri, eksiklerini t.amamJa
dıkları halde Türk devleti böyle şey· 
lere aldrrmazdı. Türk akıncıları da 
bu yüzden türlü güçlüklerle karşı • 
laşır lardı. 

Armenyo "Kara Haç,, lı gemilerile 
Arkadya köııtezini, Zanta adasının 
dört yamnı taramış Kefalonya ada • 

Q -- Kahve, çay, gazoz, kahvecis l 
- Nane şeker, limon şeker, meyva· 

le var, naneli!... ' 
Necdet, sormadan duramıyacak. 

Ne olursa olsun. 
- Söyle Orhan, kaza mı, intihar 

mı? 

Orhan, ne bileyinı ben? Der gibi 
omuzlarını oynattı, dudaklarını bük· 
tü. 

- Fakat hiç zannetmem, intihar 
olsun, diyordu, neden bu genç yaşta 
ölürnii özlemiş olsun? Senin mese -
len yüzünden mi? Adam sen de, hiç 
eğer öyle olı:;aydı l\tükerremle nişan· 
lanır mı idi? 

Sende ümidi kalmayrnca hemen ilk 
uygun talibe peki dedi. Gayet onurlu 
bir kızdı. Hangi onurlu genç aşk yü· 
zünden intihan şerefine yedirir? 

Cevizlikte oturan Fazileti biliyor· 
şun ya. Tam altı sene Fenerbahçeli 
Serveri sevdi. Sonra oğlan ba~kasını 
aldı. Kız ne yaptt? Hiç. Şüphesiz i· 
~inden kan gitti. Altr sene sel-işip son
ra yüzüstü kalmak, dile kolay. Fa • 
kat Fazilet tutumunu. edasını bozma
dı. içinden ne olsa oldu, amma ha -
rice kar~ı, sanki o değilmiş. IleJe Beh
çet, Behçet! Deli gibi ~evdiği karısı 
bir bahriyeliye kaçtT. Mihnetten oğla· 

Leonardo, babasının yerine geçeU 
ancak bir yıl olmuştu. Venedikte u' 
zun ylllar okumuş, terbiye görmüş' 
tü. 

Venedik hükumeti ona: 
- Baban gibi miskin olma! .• Türk' 

lere vergi nrmek sizin soyunuza ya' 
kışmaz. Venedik donanması her za ' 
man senin yardımına hazırdır. 

Demişti. 

Leonardo zaten sukatılmamış bit 
İtalyan ve dini bütün bir hiristiyaıt' 
dı. İhtiyar babasmrn Türklere boyuıı 
eğmesi de canını sıkıyordu. Gücüne 
bakmadan Akdenizin bu kıyılarınds 
şövalyelik taslarnağa hazır1anıyordU• 

Yalnrz, halkın Yenediklilerden zi' 
yadc Türklerden korktuklarını da 
duymuştu. Babasının yerine geçince· 
ye kadar Venedik taraftarı olduğunıl 
beIJi etmemesi Jazımdı. Bunun içiı:I 
bir Ceneviz gemisile Argastoli'ye gel' 
miş, babnsıru ölüm döşeğinde bulmuŞ' 
tu. 

Düşüncesini çok geçmeden açığ3 
vurmuştu. 

Ozaman halk ona başkaldırdı: 
- Babanız üç yıl önceye kadııt 

Türklere vergi vermezdi ve köyleri • 
miz her yıl Türk akıncılarının yağ ' 
masına uğrardı. Vergi vermeğe baş' 
ladıktan sonra Yanya sancakbeyf 
Türk akıncılarına Kefalonyanın ikin' 
el Sultan Mehmede srfınmış olduğıf 
nu, biz:cı 1u.~a- .. .u u.. ..... .ı· • • - -

dan sonradır ld Kara Veli Reisteıı 
kurtulduk. YenedikJiler bizim ne ırııı' 
h.mu.r, ne de canımızı koruyorlar. B~ 
onların adaklanna inanamayız. 

Dediler. 
Leonardo günlerc.-e ve haftalarcJ 

kalede kapalı kaldrğr halde Venedil' 
donanmasından bir kırık tekne bil" 
imdada gelmemiş, boyun eğmeğe mec' 
bur olmuştu. 

Şimdi Leonardo her ~eyden önce 
Kara Veli Reisi yok etmenin çaresi • 
ni düşünüyordu. 

Halk adamlarına: 
- Mademki kendimizi koruyaca• 

gücümiiz yok. Her iki tarafı da ho# 
tutmak gerelttir. 

Dedi • 
Leonardo amiral Armenyo'yu kı;f 

ya kadar inerek karsıladr. Argastoli'' 
nin en yüksek noktasında ve iç ka ' 
lede olan ~atosuna götürdii. 

( A rkasr ı ·ar l 
d 

nrn yirmi beşinde ~açları ağardı. )"j' 
ne gık demedi. E!Skiden böyle değil ' 

miş. Sevenleıin bir de sırdaşı olurmu!t 
Ne imiş o ağlamalar, sızlamaları 

mektuplar, kuru çiçekli, hatıra def ' 
terleri! Bak, biz l<i bu kadar arkads' 
şız, soranın sana, hangimiz ha;gi ' 
mize bir gönül meselesi açtık? seıt 
mesela sır kumkumasısm, Burııaıı 
gayya kuyusudur. Bedriye malum.1\f8 

• kerremin de hiç açıldıitını dydun muı 
Haha biJc, yezit piç, hece sektirmez. 

Orhan sustu. Vapur Selimiye bi' 
zasmdan geçiyordu. Karlık bayırlı 
sonb,ıhar yağmurlarile sulanarak ~·( 
şermişti. Hafif bir lodos, gemiyi 1Je' 
lirsizce sallryordu. Orhan, sinirli 
san'atkar e11erinin çırpıntılr hareket' 
!erile bir sigara yakarak yeniden bıı( 
la dr: · 

- Yalnız ne var, biliyor musuı:ı.1 
Belki Nesrin tahte~şuur bir intiJıV 
yaptı. Şunu demek isterim: Seni ktıf. 
bedince kızın içinde yaşamak iste1' ' 
Ieri söndii. Ezilmek, parçalanmak bı~ 
sı uyandı. Fakat onuru, izzeti nef
bu dü şkünlük alfımetlerini şuura so~ 
madı. Onlar da tahteşşuurda yer 11 ı 
dılar. Binayı çökertmek için toprll 
altından kazdılar. 

(Arkası t'atJ. 
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1 BALKANLARDA 1 
Yugosla vyanın siyasası 
Mevcut dostluklar pe
kiştirilmeğe çalışılacak 

. 
Avrupa barışının tahkimi ülküsü içinde aynı 

ülküde olanlarla birleşilecek 

Belgrad, 5 (A. A.) - Hükiime
tin parlamentodaki diyevi Yu -
ıoslav kamoyu üzerinde derin bir 
iz hrraknu!lıt. 

Siyasal dergelerde Baıbakan 
Stoyadinoviç ve hükiimeti tebrik 
edilmekte ve parlamentodaki di -
yevin içeri s!yasa meseleleri kotar
mak için lüzumlu olan it birliğini 
yaratarak !çeri durumu berkitece
gi, ve dııarı siyasaya gelince bu -
nun ıatmadi\n eskisi gibi sürüp 
gideceğini göstermekte olduğu 
söylenmektedir. 

Belgrad. 5 (A. -A.) - BClfba -
kan ve D'f.Bakanı Bay Stoy~ino
Oi, taralındar. dün l•kopçınada 
olrrınarak özetini (hülbcuını) dün 
verdiğimiz hükumet diyevinin 

metni Clfağıcladır: 
Niyabetin yüksek güvenine 

nuuhar olarak batkanbğımda ku
rulmuı olan hükiimet. apğı~~ki 
diyev ile ulusal heyetı . temsılıye 
önüne çıkmayı ödev ıcahından 
telakki eder: 

Yugoslavya'nın dıt ıiyaaası da-
lia evvel barıf, ittifak ve dostluk 
andlaımalan, Küçük anlatma ve 
Balkan paktı ile olan münasebatı, 
fransaya kartı olan an'anevi de -
rin dostluk ha ğları ve nihayet coğ
rafi vaziyetimiz ve ulusal tarihi -
miz ile tespit edilmit bulunmak • 
tadır. Bu siyaıanm temelleri o 
kadar kuvvetli ve derin ve krallı -
ğın hayati menfaatlerine o kadar 
uygundur ki, hunları müstakbel 
icraatrmız için değiımez direktif
ler olarak telakki ediyoruz. 

Dıt siyasamızın timdiki direk -
liflerine bayrı (sadık) olan hükU
met mevcut dostlukları pekittir -
meye çalı~acak, fakat bunu yapar
ken bizim iç!n aziz olan Avrupa 
barışının tahkimi ülküsünün ayni 
ulküyü güden bütün devletlerle 
nıeınnunen teıriki mesai edecek -
tir. 

Bununla beraber, uluslar ara -
smda. hanı ü!küsüne derin bir su-

hassa siyasa! nizam kanunlarını 
ulusun emel ve arzusuna uydur -
mağa çalııacağız. Bu ıayret, bil
haHa ıeniş halk otonomilerine, 
seçim kanurıuna ve matbuat, top
lantı ve birleıme hakkı kanununa 
matuf olacaktır. 

Hük6met bu suretle ıenif kit -
lelerin devlet, vilayet, nahiye it -
lerinin yönetkesine (idaresine) 
hakiki surette ittirakine imkan 
vermek arzusundadır. 

Ekonomik ve finansal sahada, 
son aylar ı:arf ında tesis edilmit o
lan fU siyu~yı takip edeceğiz: 

Köylüye özel ihtimaır., devlet 
bütçesinde rtt.nkleıme (muvaze -
ne), ulusal para kıymetinin ko -
runmaaı, bütün halk tabakaları i
çin vergilerin hafifletilmesi, yur -
dun bütün ekonomik faaliyetinin 
iadesi. 

HiUrumet. ilk safta kotarılması 
lazım en önemli meselelerden say
dığı bu ekonomik ve finansal me
selelerden baıka, ulusal hayatın 
soyıal, kültürel ve entellektüel sa
halarına taal!uk eden bütün diğer 
meselelerj d~ özenle tııkip ede -
cektir. Hükfunetin arzusu, her yön 
ve yönelte (cihet ve istikamette) 
devlet ve ulusun hayati kuvveti • 
nin ıağlam ve taze olan yeni cere
yanın duyulmasıdır. Kral Şövalye 
birinci A 'ekallndr'ın bize bıraktı
ğı miras büyHk bir mirastır. Fakat 
o bunu ıahsiyetlere veya bir ıiya
s~l gurupa hrrakmamıttır. Bu mi
ras bütün Yvgoslav ulusuna bıra
kılmıttır. Herkes ve her birimiz 
ayrı ayn ve mütterek o~arak .. bu 
mirası özenle mu haf aza ıle mu -
kellefiz. Ulusal heyeti temsiliye -
nin önüne ç•kmakla bahtiyar bu
lunan hük\imet bu kudsi mirasın 
en iyi bir surette, siyasal zıddiyet
lerin yatı, tın lmaaı, ulusun bütün 
yapıcı kuvvetlerinin birleştirilme
si ve teme,.kazi devlet otoritesi te
melinin geniıletilmesi yolu ile 
muhafaza edebileceği kanaatin -

1 o o o 1 
Tatil günleri • • 

ıçın kostümler 

3 

1 - Bu li~tUm tatil günlerin • 
de gezip cfolıt.tmak, yahut gayri 
reami ziyaretlerde bulunmak için, 
çok elverİ§Iİ<!İr. Yıkanır ipekten 
yapdmıttır. Zemini beyaz, çizgi • 
leri kırmızı, mavi ve siyahtır. Bo
yundan eteğe kadar düğmelidir. 
Kemeri enlidir. Daha batka renk
lerden de yapılabilir. 

2 - Bu koı-tüm de tatil günleri 
için çok uygundur. Gömlek ve kı
sa pantalondan ve bir ceketten 
mütetekkildit. Kuma§ı pamuklu -
dur. Yıkandı mı ütülenmeğe ihti-

yaç göstermez. Türlü türlü renli - dır. YalCa 'devriktir. 

lerden yapılabilir. 4 - Bu kostüm de yılCanabilir 

3 - Bu lfostüm ketendendir. ipeklidir. Boyun açık ve itlemeli• 

Zemin beya:z, benekler kırmızı, dir. Eteğin önÜndeki ve arkasm • 

yefil, lacivert, ıümüti ve kahve - daki pile, ona hareket manzarası 

rengidir. Göğüs açık, kollar kısa- veriyor. 
( !'ette bağl; bulunan hülriimet yeni 

sili.h Ya.rıılannın ihdas ettiği du -
rum karıısmda gözlerini kapaya
nıa.z. Bu meselede yalnız batımı -
za herhangi bir ıeyi yapamıyaca
innız için, sHahların azaltılması -
na. ve tahdidine matuf bütün gay
retlere müzaheret edeceğiz. Fa -
kat hu yolda müsbet sonuçlar el

dedrr. ~~~~~----~~~~_:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.--

Bunun için, hükGmet niyabetin 
yüksek ıüv~nine en iyi mukabele 
ettiğini ve ayni zamanda ulusal 
heyeti temsiliye ile izah edilen 
program dahilinde müstakbel me
sai için bu heyetin büt\in müzahe
retine ma"Zhar olacağım sanmak -

Musulda 1 
Prenses 

tadır. 

'de edilemedikçe, silahlı müdafaa- --------------
lllızın kuvvetlerine çok ciddi bir SURiYE VE LOBNANDA 
•urette kayıtlanmayı (ihtimamı) KOMONISTLIK 
aavsayamayı7. (ihmal edemyiz). Berut (Özel) - Perde arkasın-
Ordu ve donanma daima bizim da çalıpn gizli komünist tetekkü • 
kuvvet ve gururumuz olmuştur, lü Suriye ve Lübnandan gönüllü 
bugün de ve selecekte de öyle ol- toplıyarak memleket dıtına gön • 
malıdır. dermekte ve bu gönüllülerin gizli 

iç ıiyaıamtzm esaı direktifleri masraflarını ödedikten batka eğ -
bize 1931 esas tetkilit kanunu ile lencelerini de temin etmektedir. 
verilmiftir. Hükumet bilhassa u -'

1 
Propaganda muvaffak olmamış, 

lua ve devletin birliği prensipini gizli teıekkül timdiye kadar an • 
kaydederek bu kanunun bütün cak sıkıntı içinde bulunan dört ka 
Prensipleri~e bayrı kalmaktadır. dını kandırabilmittir. 

Etitliğ1n (müsavatın) yalnız te- ŞAMDA ELEKTRiK SOSYETE -
yidine değil fili bir surette tesisine SiNE BOKOT AJ 
ve bütün hemşehriler arasında e - Kudüs (Özel) - Şamdan ge · 
fitlik Ye hakkaniyet prensiplerine len malumata göre Şam halkı 
riayete Ye hanun tam tatbikatına elektrik sosyeteıine kartı boyko -
azmetmlt buY~nuyoruz. taj ilin etmif, bütün evlerde elek • 

lcraatrmızda kanunları ve bil - trik J.erİne eetrol kullanılmasına 

askerlik Nimet Muhtar 
Muıulda çıkan türkçe ileri gaze- olma,, zoru ile gönüllü aeker yaz

teıinin 29 Haziran sayısında yazı- J mak için bir ''Dif ai milli,, kanunu 
lan bir baıbetke (makale) ye göre çıkarmıftrr. Gazete askerliğin iyi • 
Musul hükUmeti kendisi "tecavüz- liklerinden bahsederek bu kanunu 
den kurtaracak bir kuvvete malik sevinçle kabul edeceğini yazıyor. 

Hindistan da 
yangın 

Abbattabat: 5 (A.A.) -Şehrin 
mahallesinin dörtte üçü alevler i
çincle yanmaktadır. Yangın alanı • 
m tahdit etmek için bir kaç ev 
bomba ile yıkılmı§ ise de su yoklu
ğundan dolayı yangını söndürmek 
kabil olamamıttrr. Bütün tehrin 
yanmasından korkulmaktadır. ll -
bay yangın yerine gelmiıtir. 

ba§landrktan batka bir kimse de 
tramvaya binmez olmuttur. Boy -
kotajın sebebi elektriğin pahalı • 

lığıdır. Halk, elektrik .sosyetesi -
nin fiyatları indirmesini istemek· 

tedir. 

1200 kişi 

Amerikada bir günde 
ölen ve yaralananlar 

Nevyork: 5 (A.A.) -Amerika 
erkinliğinin yıldönümü dün bü • 
tün birletik Amerikada kutlanmıt
tır. Bugün içinde olan yol kazala • 
rında 200 kiti ölmüt ve 1000 kiti 
yaralanmıftır. Gt!1en haberlere göre Mısır krah-

d 1 nın kızkardeşi prenses Nimet Muhtar 
Gezgin a gası yurdumuza doğru yola çıkmı§tır. Pren 
Nev -York, S (A. A.) - Büyük ses yaz mevsini Jstanbulda geçirecek-

tir. Prense.sin yukardaki resmi yola 
gezen (seyyah) dalgası Avrupa - çıkmazdan evvel alınmıştır. 
ya doğru gitmektedir. 11 bin ge - -------------· 
zen bu hafta içinde 12 vapurla 

Birleıik Amt'rikadan yola çıka -
caktır. Gelecek hafta içinde ayni 

miktar tahmin edilmektedir. Bet 
senedenbıeri Hk defa olarak vapur
lar dolu ıitmektedir. 
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Habeşliler Kel/of misakını ileri 
sürerek Amerikaya baş vurdular! ıtACl YASAR AGAj' 

1-1A.STANESl • _:_ 

ltalya ile Fransanın süel anlaşma yaptıkları haber veriliyor o':.:.:·u;a;;jd~~a macİdi;~t:ı•·d~~~~~. 
lngilizlere göre durumun anahtarı Fransanın elindedir, fakat ğünü, bittiğini görünce ölürler. 
Vaııngton: 5 (A.A.) -Habetiı 

tan Amerikaya, İtalya - Habet 
aıılatmazlığı hakkında Kellog 
paktını ileri ıüren bir müracaatta 
bulwımuttur. Müracaat Amerika • 
mn Adiıababadaki it ıüderine 
.(maslahatgüzarına) verilmit iıe -
de V qmgtona ancak yarın gele -
cektir. 

Al~kadar memuTlar bu huıuıta 
tefsiratta bulunmaktan imtina et
mekte iseler de me.ıelenin çok na • 
zik mahiyette olduğunu gizlemi • 
yorlar ve 1931 de Japonyanın 

Mançurideki icraatı araıında Kel
log paktının ileri ıürülmeıi üzeri -
ne hidiı olan muaddel arsıulusal 
akisler gibi akiıler ibdaı etmesi 
mümkün olduğunu ıöylüyorlar. 
Negusun, bu müracaatı yapmak i
çin Amerikanın iatiklll gününü 
seçmekle maharetli hareket etmit 
olduğu kanaati mevcuttur. 

INGlLTERE HABEŞlSTANI 
KENDi SAKLAMAK İSTiYOR ! 

Roma: 5 (A.A.) -Giomale D' 
italia, ltalyan - Habe§ anlaımaz
lıiına uluslar aoıyeteıini karıttIT· 
mak yolunda lngilterenin ıöater -
diği ısrarı tenkit ederek diyor ki: 

"lngilterenin, kendi ıöylediği 
gibi, sadece hak ve tüze dütünce • 
sile yokaa. da:ha ziyade yalnız 
büyük Britanyanın çıkarını göze • 
ten bir harekette araıuluıal bir 
maske ve adsız bir kol vermek için 
uıi ~alı~Lıguu Avrupa kamoyu ıo • 
ruşturmağa batlamııtır. 

İngiltere, timdiye kadar Claha 
bir çoklarına kartı gerekmif olan 
uluslar aosyeteıi maddelerinin tim 
di ltalyaya tptanmaıını iıtemekte 
dir. Ne için Japonyaya kartı Çin 
topraklarındaki hareketinden do • 
layı boykotaj yapılmasına çahtma 
illı:§hr.? Ne için Chaco anlatmaz
lığına karı§mamaııtır? Ve ne i
çin, Almanyanın ıilahlanmasını 
Cencvrede kötülediği ve lüzumlu 
görülecek cezayı arattırmak için 
bir komite seçilmesini kabul etti • 
ii halde sonradan Almanya ile ay
n bir anlatma yaparak onun bu 
hareketine dayak olmuıtur? Gö -
rülü~or ki İngiltere, İtalyan - Ha. 
be, anla§~azlığmda hiçbir çıkar 
gözetmeden hareket ediyor değil -
dir. Tersine İngiltere ancak ve an
cak Habeıistana kendine ıakla • 
mak için ve bu topraklarda bqka 
herhangi bir devletin nüfuzunu ön 
lemek için çalıımaktadır. 
HABEŞLiLERiN MÜRACAA Ti 

MESELESi 

Vatington, 5 _(A.A.) -Habeıiı 
tan imparatoru, Selauie tarafm • 
tlan Amerika nezdİ)\de bir teteb • 
büı yapıldığı hakkında Adisaba • 
badan gelen haberler üzerine, dıt 
itleri bakanlığı adına ıöz IÖyleme· 
ie salahiyettar olan zat, Briand -
Kellog paktına riayet ettirmek ü • 
zere, ltalya nezdinde müdahalede 
bulunmaıı için Habeıiıtanın tim • 
diye kadar Amerikadan bir iıtek
te bulunmadığını ıöylemiıtir. 

Ayni zat, Habetiıtan tarafm -
dan böyle bir teY iıtenildiği tak . 
dirde, Amerikanın alacağı durum 
hakkında bir ıey söylemek isteme· 
mittir. 

INGIL TERENiN MENFAATLE -
Rl VAR! 

Roma: 5 (A.A.) - Kuryera Del 
1uera lngilterenin, görüfünün ter-

ıine olarak, Habetiıtanda aıığcıl 
olmayan bir politika gütmediğini 
yazmaktadJT. Bu gzete lnailtere • 
nin Ha bet iıtandaki finanıal te,eb
büılerini ve bilbaıaa Abiıinyen 
Conporationun 1929 daki ifli.ıını 
hatırlatmaktadır. 

Şimdi Ethiopia Statea Company 
yi kuran İngiltere bununla Çana 
gölü çevresindeki imtiyazlan ki.mi 
len elde etmek amacını gütmekte· 
dir. 

Kuryera Dellasera, Habetiıta • 
nın, yabancıların yerletmeıine 
kartı göaterdiği güçlükleri itaret e
derek bu yeni kumpanyanın ku -
rulmaıını ancak lnailtere tarafın. 
dan Adiıababada büyük özveri • 
ler ( f edakirhklar) yapılmıt ve 
bunlann ıiiel maaraflarmı kapa • 
mak için Habetiıtanca kabul edil • 
mit olması ıuretile izahetmek ka • 
bil olacağmı aöylemektedir. 
HABEŞIST AN AMERIKAY A 
MÜRACAAT ETTldlNI INGIL -

TEREYE BiLDiRDi 
Londra: 5 (A.A.) - Habeı hü • 

kUmeti, ltalya ile araıuluıal an • 
latmazlık hakkında Amerika hü • 
ldimeti nezdinde >:apmıf olduju 
teıebbüıü Adisababadaki lnıiliz 
elçiıine bildirmittir. 

Bu güç ve nazik meselenin ko -
tarılmaıı, her ıeyden evvel, Fran· 
aa ile birlikte uzun uzadıya ince. 
lenmeıine bailıdJT. 

Mabet meaelcasi için özel bir ha· 
reket yapılmaıı ihtimaline dair o
lan ıöylentiler ( rivayetler) mev -
simıizdir. 

iŞiN ANAHTARI FRANSANIN 
ELiNDEDİR! 

L'ondra: 5 (A.A.) - Mançester 
Guardian gazetesi, lngilterenin 
Habeşistan meseleıindeki siyasa • 
sını şu suretle özetmektedir. (hü • 
li.sa etmektedir), 

"lngilterenin, uluslar ıoıyeteıi 
üyesi olmak sıf aliyle mütterek dü
fergeleri (vecibeleri) vardır. Fa -
kat ıahsiğ hiçbir dü,ergeıi (ve • 
cibeıi) yoktur. İngiliz uluıu, diğer 
devletler kendilerine düteni yap -
tıklan takdirde lngilterenin de sö
zünü yerine getirmesini istemekte
dir. Fakat, ltalya, Habeıiatana aal
dırrırsa, ona kartı yalnız lngilte • 
renin harekete geçmeıine aıla razı 
olmıyacaktIT. 

Bu ıazete devlet adamlarından 
birinin "durumun anahtarı Pariıin 
elindedir,,. tarzında ıöylediği ıözü 
tekrar etmekte ve bu förmülden i
leride yapılacak hareketlere ait 
ıoravın (meıuliyetin) Fransaya a
it olduğu manaıı çıkanlabileceği • 
ni yazmaktadır. 

Mançeater Guardian gazetesi, 
ayni zamanda timdiki diplomatik 
manevraların conucu ne olursa ol
ıun, meselenin Cenevrede aörü.tü • 
leceğini umut etmektedir. · 

INGILtZ MANEVRASI MI? 

Londra, 5 (A.A.) - Buradaki 
ltalyan ç~venleri, lngiltere hüku -
meti tarafından, İtalyan - Habet 
anlatmazlığına bir kotarma yolu 
bulmak için Fransa nezdinde ya -
pılan ıon teıebbüıü gerçek bir po
litikadan ziyade, uluılar ıoıyeteai
nin ltalyaya kartı almaıı muhte -
mel bir kararı himaye için yapıl -
mıı bir manevra telakJ<i etmekte -
dirler. 

lngiliz •İY.&ai, uluslar aoı~eteıin 

den yana olan kom oyun ( efkin • 
umumiye) tiddetli tazyiki altında 
bulunmaktadJT. Ar.ni çevenler, 
Fransa hükUmetinin, İtalya tara -
fından doıtluğa aykırı görülecek 
bir hareket tarzını kabul etmiye • 
ceği kanaatindedirler. 

lTAL YA iLE FRANSA SÜEL 
ANLAŞMA YAPIYORLAR 
Londra, 5 (A.A.) - "Daily Tel

graph,, gazeteıinin diplomatik ay. 
tan yazıyor: 

"Fransız - ltalyan mukavele· 
ıine eklenen bir protokolun, Habe
tiıtanda, demiryolu ülkesi dıtında 
hiçbir değeri yoktur. Musolini, bu 
protokolun İtalyayı Habeıiıtanda 
özgür bırakmakta olduğu fikrinde 
dir.,, 

Ayni aytar (muhabir) ltalya ile 
Franıanın, ıüel ve ıiyaaal andlaı
malar yapmak üzere görüıtükle~ • 
rini ıöylemektedir. iki devletin 
biribirlerine yapacakları yardım • 
lan teabit eden ıüel andlatma, bit
mek üzeredir. 

Siyasal. andlatma için yapılan 
görütmeler o kadar ilerlemit değil
dir. 

Süel andlatmanın hükümlerine 
ıöre ltalya, Franıadan tam bir ıü· 
el yardım bekleyebilecektiı·. 

Bu göriifmeler hakkında lngil • 
tereye hiçbir malUnıat verilmemi§· 
tir. 

lNGlLIZ ELÇiSi LAV ALE 
ANLATTI 

Pariı:S(A.A.) - lngiltere bü. 
yük elçisi Sir George Clark, B. Li
vali görerek, İngiltere kabinesinin 
son toplantıaında İtalyan - Ha. 
bet anl&§mazlığı hakkında görüt • 
melere dair kendisine malumat 
vermittir. 

Lahey: 5 (A.A.) - ltalyan -
Habet hakem komisyonu, ltalyan 
ajanı profesör Silvio Lo11anoyu 
dinlemittir. ltalyan ajanı, komis • 
yondan, ftalyaya hükumetinin din 
letmek iıtediği tanıklann ( tahit • 
lerin) dinleneceği tarih ve yeri 
teıbit etmesini iıtemittir. 
HABEŞIST ANIN MÜRACAAT! 
AMERiKA YI ZORA SOKACAK 

Vatington: 5 (A.A.) - Devlet 
adamlarının sf.ylediklerine göre 
B. Hull Habet imparatorunun bat 
vurmaıma verilecek cevap ıyıce 
dütünülerek hazırlanacaktır. im· 
parator henüz bat vurmamııtır. 
Fakat İyi haber alanlar bu bat vur 
manın birletik Amerikayı çok zo
ra sokacağını söylemekten çekin -
memektedirler. Çünkü birletik A • 
merika menfi bir cevap verirse Kel 
log paktının yüklediği ykenleri ye
rine getirmekten kaçımnl§ olacak
tır. Bu paktı ileri ıürecek olursa 1-
talya ile bir takım ihtilaflara mey 
dan vermeıi ihtimali vardır. 

Bundan önce iki fırsatta Ameri
ka bu paktı ileri ıürmüt fakat bu 
girititleri ıonuçıuz kalmıttır. Ame 
rikanın yapacağı tek it Mançuri 
meselesinde olduğu gibi ıilah zo -
ru ile yapılan toprak bağlantıla • 
rını tanımayacağını ıöylemek ola -
cağı sanılıyor. 

Tütün işleri 
Tütün İ!leri üzerinde tetkikler 

yapan Tü,·kofis bir rapor hazırla
maktadır: Ofis, lıkenderiyeye ih· 
raç edilmesi dü,ünülen tütün etra· 
fında da incelemeler yapmakta -
dır. 

Benim de bir yardımcıya ihtiya
cım vardı; bu itim için, önce de 
söylediğim gibi, kimseye güvene • 
mezdim. Sizi bqka bir yere gön -
dermektense burada alıkoymayı, 

kendi menfaatim için, daha uygun 
buldum. Bana yardım etmek ve
burada kalmak iıteraeniz, bu iyi
liklerinizi hiçbir zaman unutmıya
cağım. Bununla beraber gene ıeç • 
mek hakkı ıizindir. Dilediğiniz gi • 
bi hareket edebilirsiniz. Burada 
kalmak istemiyorsanız, beğendiği 
niz bir İf bulmak için elimden ge-. 
leni yapacağım, 

Binnaza bu sözlerden inanç gel
mitti. Cevap vermek mecburiye • 
tinde de bulunuyordu. Dedi ki: 

- Size yardım değil, hizmet et
mek boynumun barcudur. Emrini
ze uymayı bir hayat ödevi sayıyo
rum. Ancak bana öyle bir mevki ... 
ve ... hele •• 

- Hele, ne? 
- Şey ... Şu tahıisat ·dediğiniz!.. 
- Niçin böyle dütünüyorau • 

nuz? Bu mevki ıizin hakkınızdır; 
tahıiıatı pek büyütüyorsunuz. Si • 
zi bathemtireden qağı tutamaz • 
dım ya! 

- Fakat benim bu kadar para -
ya ne ihtiyacmı var? 

- Size ihtiyacınız ıçın para 
verseydik, o zaman bu ıözü söyle
meye hakkınız olurdu, Ben, böyle 
bir feyi aklıma bile getirmedim. 
Bunu dii!Onmek, aize kartı bir ha
karetti, Hem ne münasebet? Siz 
de dakikaıında reddederdiniz. 
Hikmet kartılığı olarak verilen, a
lınan fey kazanılmıt bir haktır; 
aTtıklığını ıiz tayin edemeniniz. 
Yapacağınız itin önemini bilenler, 
onun değerini biçerler. Burada ya
pacağınız, güç değil, fakat çok Ö· 

nemlidir. Açık söylemek lizmııa, 
bizi kontrol edeceksiniz. 

- Ne münaıebet? 
- Hayır, öyle değil, benim pek 

metgul olduğumu görüyorsunuz; 
her feyi gereği gibi araftITamıyo • 
rum. Belki lüzumsuz masraflar o· 
luyor ! lıte bu kontrol itimi ıize bı 
rakıyorum. Hastanenin kurulduğu 
günden bugüne kadar olan bütün 
hesapları gözden geçirecekıiniz. 

Sonra, yarından baılıyarak, her -
gün için yapılacak masraf puıula . 
ları ıize gelecek; uygun görünce 
altına "doğrudur,, der, imza atar
smız. Yok uygun göremzesniz, iti· 
raza hakkınız vardır. ilkin biraz 
tereddüt edeceksiniz, çünkü piya • 
sayı bilmiyorsunuz. Zararı yok, 
katip Lutfi ıize yardım eder. O -
nunla konuturaunuz. Yani demek 
istiyorum, ki haıtahanenin bütün 
masraflarını siz yönetecek (idare 
edecek) ıiniz. Şimdi itinizin öne • 
mini anladınız değil mi? 

- Ben bunu yapamıyacağım aa
nıyorum. 

- Hele bir batlayınız, on bet 
gün sonra gene görütürüz. O za -
man, böyle aöylemiyeceğinize ıim
diden inanınız. Daha ne diyecek· 
tim? Evet, bundan ıonra da tama
mile, serbeıtsiniz; yanınıza bir 
hemtire alır, gezmeye gideniniz. 
Sinema, tiyatro, ve nereye ister -
ıeniz. Ootomobil her zaman emri· 
nizdedir. Yalnız giderken bana 
haber vermenizi rica ederim. Bunu 
izin almak sanmayınız; nerede ol
duğllnuzu merak ederim de on • 
dan. 

- Ben gezmeyi ne yapacaiım T 
- Ne demek? Yaıamanm her • 

keıe verdiği iıtifadelerde ıizin hak 
kmız yok mu 1 Artık huta değil .. 
ıiniz; ne bir diifünceniz, ne de 
sizi korkutacak bir kuvvet var, Di
lediğinizi yapabilirıiniz. 

Bu alımlı izin karııımda Binna• 
zın gözleri parladı. Gerçekten ıi
fa, ıaadet onu burada bekliyormut 
da haberi yolmnuı. Babası yaıa "' 
ıaydı, gene bu ıaadete kavutacak 
değil miydi? Yalnız iki teY ekıik: 
babası ve annesi! Bunlar da, onar
tdmıı (tamiri) kabil olamıyan, ta• 
biatin en acı darbeleri. Herkes gi • 
bi o da bu acıya dayanmaia mec • 
bur. Bu eksikliklerle beraber bun
dan artık ne bekliyebilirdi? 

Fakat, ıebebini bilmediii halde, 
kalbinin üzerine bir aiITbk çö • 
küyordu. Haıtaneden çıkmca, san• 
ki binbir beli.Dm oklan ıöiıünü 
delecekti. Yalnız çıkmak iıtemi .. 
yor; korkuyor gibiydi. Bunu çolC 
tora naıd anlatabilıin. Kendiıiııi 

herfeyden koruyacağına inandığı· 
doktorun da dıtanya çıkmadı ., 
ğını biliyordu. Bunu bir veıilo 
buldu; dedi ki: 

- Ya ıiz? .•• 
- Ben mi? AnlıyamaClmı; ~,' 

ne? 
- Siz de bir yere gitmiyorıu ., 

nuz! 
Nezir acı acı gülümıedi: . 
- Evet, doğru; ben hastane·· 

den pek az çıkıyorum. Fakat be• 
nimkili, bir fikir, bir inanıt neti • 
ceıidir. Daha doğruıu, belki de 
·kavrıyamıyacağınız, bir prenıip i .. 
çinde yafayııın bana verdiği bir 
zevk! Şuurıuz, ıefil bir parıltı o
lan bugünkü maddi göıteritlere, 
maddi güveniılere kapılarak çok 
yüksek manevi ve ahlaki duygula· 
ra omuz kaldITan . insan lığa 
karıtmak iıtemiyorum. Onlar, 
altın, gümüf, elmaı, İpek, boya pa· 
rıltıları arasında öyle ıorhot olmuı 
)ardır ki gördükleri rüyayı gerçek 
zannederler. Yaıamaktaki bütüa 
yükıek ülkülerin bununla elde e • 
dilmit olduğuna inanırlar. lnıa • 
nın, bir avuçluk beyinine konmut 
ıonsuz bir geniıliğin adı olan zeki 
nın, vicdan adile vücudumuzun 
bütün inceliklerinde titriyen gizli· 
lrklerle dolu bir erdemin ( fazile "' 
tin) varlığını kabul etmezler. Bu 
ıaıkınhklar, heroin, kokain, earar 
tutkunları gibi, kendilerini eritir "' 
ken, bize gafil ve cahil derler. 

Benim önümde genit bir haki • 
kat vardIT. Elimle tuttuğum, gö "' 
zümle gördüğüm nihayetsiz bir A· 
lem! Orada yaıamanm ve zevkin 
ıonu yoktur. Onlar, taptıkları 

maddiyatm döküldüğünü, bittiği " 
ni görünce ölürler.Beni alemim • 
de ölüm yoktur. Madde deiitir, 
benlik kalır. Yürümezıiniz; fa " 
kat her yerde gezerainiz; parlı " 
yan gözleriniz, en ince bir ıes• 
kartı hazır bulunan kulak
larınız yoktur; likin göriit 
ve it itirainiz. Onlara ıorunuz, ha• 
yal! derler. Biz de esrar çekip dal• 
ga geçenlerin gördüklerine hayal 
diyoruz. Onların yalancı elmaıla .. 
ra benziyen parıltılı yaıayıtlaflr 
atetböceklerinin foıforları ıibi "' 
dir; pek çabuk ıöner, on bet, yir• 
mi aene 1 

'f Arkcuı oor) 



M ks 
Artık boks ya mı cak 

. Yılın en dikkate değer futbol maçları 
. !•~nbul ile Atina arasında t~~- Istanbul - Atina takımları yarın 

aıh hır futb·,,1 maçı yapılması ıçın 

Futbol heyetimiz teşebbilse girit- karşılaşıyorlar 
mit ve bu teşebbüsü hatarmıthr. 
iki şehir muhteliti iki maç yapa -
c.ak, bu maçlardan ilki yarın, ikin· 
cisi Salı gün:t Taksim stadyomun .. 
da yapılacaktır. 

Son aylarda birçok yabancı ta
kımlarla karşıla~tık. Doğrusunu 
söylemek ~azımgelirse bu kartı " 
la1maların h:çbirisi b" -· J.-ıyurmu! 
değildir. Ciinkü bunl.... ·.~r§eyden 
evvel özel kar§ıla!maL.ıdı ve he
n·en hiçbirisinde bir "temsil,, de
~eri }·oktu. Bunun içindir ki gelen 
yabancı akımların asıl kadrolarıy"' 

la gelip gelmedikleri daima fÜphe 

uyandırıyordu. Vakıa gelen ta -
krmlar geldikleri yerlerin en iyi Yunan ulusal futbol fakım namz ellerin Peştelilerle yaptıkları maçta 

1 d (Yarın ıc:ehrimize gelecek Atina tak rmında bu oyunculardan çoğunu göre· takıınları vasıflarını taşıyor ar ı ~ 
k d 1 Cf :..:.) 

amma bu onların esaı a ro arıy-
la geldiklerine delalet edemezdi. lardan çoğunu Yunanhlar lia111 - tiraki Te iki §ehfr t.almnınm huzurile 

Halbuki şehir takımlarının ve - ıında göreceğiz. Türk ve Yunan marşlarlle merasime 
yahut ulusal (milli) . takımların Maçların çok heyecanlı ve dik- başCJanacaktır. bU 

w w ) Bayrak f <'-t · ' nden sonra -
kar:ııla~ııı böyle değildir. Evvela kate deger o1acagını umuyoruz. tün stat halkın 

1 
, e bandonun işti _ 

bunları ddma yurdun en iyi fut - T. 1. C. 1. lstanbul mıntakası ba§- raki ile Cüm l't ; et Mar§t söylene -
bolcuları lıurar. Ka:ıanılacak so - knnlığından= cektir. · 
nuç (netice) hunusi takımlardan 1 - Atina - İstanbul şehir muh - D) Maçın h~kemf Şazi Tezcandır. 
çok tehirleri '\·eyahut ulusu alaka- telit takımları 7 temmuz 935 pazar Yan hakemleri Samim Talu n Tal~t 

gijnü saat 17,30 da Taksim stadında öı Işıktır. Alan gözcüsü bay Hikmet· 
dar eder. ilk ve 9 temmuz 935 salı gunu yıne tir. 

İtin en canlı tarafı.böyle _karşı· saat 17,30 da Taksim stadında ikinci 
1 E)lstanbul muhtelit takımr için n.-la§maların futbol vazıyet erı etra· maçlarını yapacaklardır. şağıda isimleri yazılı olan futbolcu· 

fmda daima en doğru, en sağlam 2 - Misafirlerimiz 7 temmuz 935 pa- ların futbol aynkkaplarile ıısaat on al· 
bir ölçü rolünü oynamasıdır. zar sabahı sant yedide Polonya va - tıda Tak im stadyumunda bulunmn-

Bunun içindir ki İstanbul mm - purile §ehrimize geleceklerinden mm· )arı Jbımdır. 

Eski ağır sik
let §ampiyonu 
boksör Max B • 
er, Vatingtonda 
evlendi. Aldığı 

bayan Vaşing -
ton otellerinden 
birinin kahve .. 
hanesini idare 
den Mis Mary 

Ellen SuH 1 -.' .. 

dır. Mis, F'oc

keıter UnivE'rıi .. 
teainde tahsil 
görmüt ve ara • 
dan mezun ol • 
muttur. Tah:ıi • 
lini tamamla • 
dıktan aonra bu 

müessesenin ba
§ına geçerek mu• 

• j 

vaffak olmuş ve 
nihayet M a x 
Baer ile görü§ • 

müş, ikisi sevit· 
mişler ve evlen • 
mişlt;rdir. Max 

henüz yirmi iki 
yqında olduğu 
halde karısı o .. · 
tuz iki yatında • 
dır. Bayan, ko .. 
caıının, para ka

zanmak için bok& yapmasma fa .. 
raf dar değildir. Karı koca balayı
nı geçirmek iç.in Nevyorka gidin
ce kocasına boksu sevmediğini ve 
onun bu itle meşgul olmasını is -

teıne<1iğinl söylemiştir. Önun için 
Max'ın bundan böyle boks sahne
sinden ayrılması bekleniyor. 

Resimde karı kocanın bahtiyar 
bir Anı.görülmektedir. 

takasının bu batarıkhlığını çok . takaya meıIB;p blit1in- ;j,o;cu".t_ai=ka - Beşiktaştan: Mehmet Ali. Nuri, 
yerinde, çok değerli bulduk. daşlann istikbah merasiminde bulun· Hakkr, Feyzi, EşrefJ §e.ref, Faruk, 

Fenerbahçeli oyuncular henüz ntak ilzere Ga~ata nhtımmda bulun - Mu~affer. 
Bravo Uşaklılara 

aönmedikleri için yarınki maçta malan ehemmıyctlc bildirilir. Fcnerbahçcden: Bt?dii, Yaşar, M. Re
fttanbulu .taba çok Galatasaray 3 - 7 temmuz pazar günü prog - şat, Esa\ Ali Rıza, Fikret, Niyazi, 

ra ı· Naci. Galata.saraydan: Ami, LQtfi, 
ve Betiktaıh oyuncular temsil e - ~)·Stat kapılan saat 13 de açıla - Kadri, Münevver, Necdet, lbrahim, 

1'1 

Izmirlilerle berab e 
·aecekleTdir. Sair günü yapılacak caktır. Güne:ı: ten: Faruk, Rasih, S91Ahaddin, 
ma~ta da F enerbahçeli oyuncu - B)Saat 17 de şehir handosunun iş- Vefadnn: Muhteşem, Ldtlf. 

kalmayı başardılar 
U§ak, (Özel) - U§ak bölgesi 

(mmtakaaı) karıtık takımı 23 ki-
Hava Kurumuna yardım 

Yarın büyük a aturka 
güreşler yapılacak 

Karşılaşacaklar arasında \(ara Ali, Mülayim, 
Cemal, Tekirdn ~rh Hüseyiu ve Bulqa1'istandan 

gelen Mehmet Lwy .. 
geliyorlar 

Şeref atadındaki iki bin kitilik 
ve Yüksek tribünler bütün gijreı -
lerin çok iyi bir tekilde görülmesr 
iınk&.nmı temin edecektir. 

Hava K\lrumu ~ıkarına yarm 
Betikta§ Şeref stadında büyük aJ1 

laturka güre~ müsabakaları yapı 
lacaktrr. Bu güretlerin Hava Ku o1 

?'Uınu tarafından organize edilme
ıi güreılerin çok önemli ve dikka• 
te değer olacağını göstermekte .. 
dir. Her hafta yapılmakta olan 
Ş~hrerninindeki güreı bu hafta i
çın Y8.Pdmıyaeaktır. Bu güref ya· 
11§larına her taraftan pehlivanlar 
gchniıtir. lzn-Jor, Soma, Edime ve' 
bilhassa son Bursa güreılerinde1 

forınlarını b ılan pehlivanlarımı .. 
&ın bu güre~leri, meraklıları do " 
~ra.~kbr. Güretlerin hakemliği • 
nı rnüteka.it Albay Mehmet, Bay i 
Su Yolcu Mehmet Üsküdarlı Hak
kr, Cemal ile Himmet pehlivan 1 

Yapacaklardrr. Bu güre§ler hak -
kında edindiğimiz bilgileri yazı • 
yoru:z:: 

Bu sene de Türkiyede bata gü -
reşen dört p<?hlivanımız vardll'. 
Bunlar Kara Ali, Mülayim, Te • 

~(Devamı 10 uncu sayfada) -Alaturka güre§lerden bir görünü 

Romanyada ikinci maç şilik bir kafiie ile lzmir bölgesi 

yapılamadı karışık takımıyla bir maç yapmak 
Fene.rbahçe - GUneş karışık ta - üzere şehrimizden gitti. Kafileye 

kınunın Bükreşte C. F. R. takımı ile Halkevi ve Futbol Kurulu Baıka
ynpacağı ikinci maç son dakikaya ka· nı Yl!suf Aysal batkanlık ediyor• 
dar taraf ımrzdan gösterilen bil tün 
müsaadekArlığa rafmen oynanma. du. idareci 0!1ırak Futbol kurulun! 
mıştır. dan di§ doktoru Rıza Oktay bulu' 

Romen takımı bu maçın nizxma. nuyordu. Ak!am üzeri lzmire var .. 
uygun olmayan alanda oynanmasın - dık, Basmahanede İzmirli sporcu• 
da ayak diremiş, TUrk ekibinin şefi lar tarafından kartı1andık. 30 --J 

ise mutlnka nizama uygun olanda oy- 6-935 Pazer günü saat 18 de Al
nanmnsım ,.e bu yüzden, Romen klü- sancak ıtadyomunda maçm oy .. 
bünün uğnyacağr söylenilen zarar -
lara karşılık mukaveleye göre bize nanması kestirildi. Bu kar~ıla~maJ 
vcrllecek paradan Yaz geçtiğini bil • nın her yönden büyük bir önemi 
dlrmi11tir. Romenler ona da yana ma- vardı. Uşak bölgesi futbolu iki yıl· 
mıştrr. danberi sürekli bir hızla yürüyor 

Takımımıı cumartesi günü saat 11 ve ilerliyordu. Gençler Birliği Klii· 
de dönecektir. bümüz gibi Orta Anadolunun en 

Kongre toplanıyor güçlü ekiplerinden birisi olan Es.; 
T. r. c. ı. l!tanhul bölgesi ha~ - kişehir Dcmirspor klübünü Utak.ı 

kan lığından: ta büyük sayı farkı ile yenmesi 
Bölgemiz yılhk kongl'«!si temmu - bölge futboliinün gücünü göster"' 

zun 21 inci paznr günü saat 10 da meğe k fi bir işaretti. 
bölge merkezi olan Dcyoğlu halke - lzmirle, Arıkara ile futbolümü:r. ı Ugak mıntakasının en iyi oyun -
'inde toplanacaktır. Kl i:plt'rimizin bir hizada gitti~i her z:aman söy- culcınnclan Melih 
delegelerini yasaya uygun olarak leniyor ve bir kartılaşma yapıl - lar ve alkışlandılar. Arkadan Jz-
belgclerile beraber kongrede bulun - 1 T 
durmaları bildirilir. ması için imkan aranıyordu. Ni- mir çıktı. Fotoğraflar n mdı. Ö· 

Konuşulacak i~lcr: hayet İzmir karşılaşması söylenen ren yapıldı. 
ı - Kongre başkan ve seknterlc- ıözlerin doğruluğunu ortaya ko - Oyun batladı. lzmir t kımında 

, rinin seçilmesi, yacak ve Türk por mehafiline U- Vahaptan maada belli elemanlar 
2 - Bölge para n ı;ahşma rapor - şak bölgesi futbolü hakkında ye- yer almışlardı. Fuat, Sait gibi arsı· 

larının okunması, • bir fikir verecekti. Bu karşılaı- ulusal oyuncular da tak•mda bu • 

k
3 - Hesap enspeklörü raporunun mn~ için kaTıfık takımımız iki hafta lunuyordu. Oyunun ilk do.kikalnrı 

o unmıasr, ' w ı· 'k" 1 k U k l l ·1 .... 4 _ ldman kurulları raporlarının çalı~tı. En dc.-ger ı ı ı e eman a- §a ın c n ı pas arı ı e yuruyen 
okunma ı, fileye mazeretleri dolayısı ile ka- ve İzmir kalesine kndar dayanan 

5 - Bölge ve idman kurulları rn tılamamı lardı. Saat 18 olduğu akınlarla geçti. Biraz onra İzmi -
iki hesap enspektörünün seçimi. zaman Alsancak &tadı oldukça ka- rin akınları ve U§ak yarı sahasın-
Deniz kulübünün gezisi labalıktı. Hl\kem İzmirspordan daki kaynaşmalar görüldü. Ener-

lstanbul Deniz Klübünün a~ıl- Sabri idi. ji \'e nefes kabiliyeti itibarile U .. 
masr dolayısile Temmuzun 9 un· Evvela Ufak bölgesi karı§ık ta- şakın yetişmiş olduğu görülüyor· 
cu Salı günü saat 17 buçukta baş· kımı eflatun üzerine yıldız kon - du. Karşılıkh akınlar ve zaman 
lıyarnk, Moda' daki kur3.ğda dans- mu§ formalarını giyinmit olarak z man devarr, eden anlaşma ve 

l lı bir gece geçirilecektir. sahaya çıktılar, halkı selamladı - "~1 (Devamı ıo uncu sayf 
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Beşer kelimelik listeler 
Bugüne kadar verilen kelimeleri yazıqozuz 

IJIF"(Baş tarafı dünkü sr.ıyımızda) 1 olmayınız; özgeçi (feragat) göste -
- L- riniz. 

Lehdar - Yanat 1 Mektep - Okul (Okula) 
Örnek - Alımet sizin en çoıkun y<r l\lenşe - 1 - Çıkağ, 2 - Köken 

natlarınızdandır. Mevkii iktidar - Erke <Pouvoir) 
Lehinde söylemek - İyiliğini söy- Bir şefin asıl erkesi, halkın uvgi8i-

lemek dir. 
Örnek: O, her yerde sizin iyiliğini- Mevırnk - Doğru, belgin 

ze süyler. örnek: Bu /ıaberin belginliğinde 
Lehte, lehinde - Yana şüphe ediyorum. 
Lehte olmak - Yana olmak 1\lesahai sathiye - Yüzölçe 
Örnekler: 1 - Bu iıte sizin fikir - Örnek: Anadolunun yüzölçesi ne 

lerinizden yana değiliz. 2 - Ben bög- kadar olduğunu hatırlıyor musunuz? 
le önergelerden yana olamam. l\fesmuat - Duyuk 

Ltltfü ihsan - Kayra örnek: Sofya aylarımızın duyuk -
Örnek: Türk Hava Kurumuna yar- larına göre. 

dımınız, bir ka11ra değil, bir ödev - Mcsuliyet - Sorav 
dlr. Mesele - Mesele (T. Kö.) 

-M-
Mahrum - Yoksun 
Mahrum etmek - Yoksundurmak 
Mahrum olmak - Yoksunmak 
Örnekler: 1 - Kaç zamandır sizin 

11ok8unluğunuzu çekiyoruz. 
2 - Bizi güzel yazılarınızdan yok -

sundurmayınız. 

3 - Güzel yanlannızdan yoksunu
goruz. 

Mahreç - 1 - Çıkıt, 2 - Sürüt 
Örnekler: 1 - Bu malın çıkıtı ne -

residir.? 2 - Alman piyasası ma/ları
nuz için en iyi sürütlerden biri ol -
muştur. . 

Mahsul (genel olarak) - Ürüt, ü
rün. 

Buhran yüzünden Avrupada yal -
mz maddiğ sıkıntı artmış değildir; 
yüksek fikir ııe san'at ürüt/erinin de 
gittikçe azaldığını görüyoruz. 

Bu yıl endüstri ürünlerimiz iç pa
zarda, tarım (ziraat) ürünlerimiz 
dlf piyasalarda çok istek (rağbet) 
görmüştür. 

Mahmi - Korunuk 
Tahtı himayede olan - Korun -

cak. 
Örnt!.'<lcr: 1 - Klrmenln korunuğu 

olmak istemem. 2 - Büyük Britarr 
ya koruncak/arını sayar muınız? 
Mahıur - ~inek 
Örnek: llu işi yapmakta ne gibi çe

kineküler görüyorsunuz? 
l\faksa t - Erge 

Ornek: Kültür işlerinde ergemiz, 
bütün yurtdaşları yüksek bir bilgi dü
zeyine çıkarmaktır. 

Makale - Betke 
Örnek: KURUN gazetesinin betke

lerl her vakit tanınmıı adlan taıır. 
Malzeme - Gereç 
Ornek: Şimdi en çok iılegen fabri

kalar, harp gereçleri yapanlardır. 
Mamur - Bayındır 
a). Mamurfyet - Bayındırlık, b) 

Nafıa 

Misaller: Ankara bayındır bir şe-
1ılr olnuqtur. 

Memleket bayındırlık yolundadır. 
Biitlln deolet yapı iılerl Bayındır 

1ık Bakanlıluıa bağlanmııtır. 
Biz llflJ'dumuzu bayındırmaktan ve 

"'1!#Unn.ektm ba,ka bir ıey düşün -
iJTDgorru. . 

.-Mana - Anlam 
ÖnM!t:,Bu keUmenJn ne anlama 

• '1tidlğtnl &ana aöyler misiniz.' 
Mazannel su - Karalı 
OrMk: Dün tutulduğunu gazdığı -

"l:Z adamın karalı takımından oldu
'IU .aaptanmııtı. 

MAnJa - Engel 
Mani - Onge 
Örnekler: 1 - Yurt •avgası iıle -

rlndt1 önümüze çıkan bütün engelleri 
IJlkanz. 

2 - Eğerblr öngeniz qlmazsa yarın 
bana gelmenizi rica ederim. 

3 - Yurt savgasında ne engel, ne 
önge dinleriz. 

Matbuat - Basın 
Örnek: Baaın kurumunun dördün

e~ kuvvet olduğunu söylemek, ona boş 
bır gurur vermek değil, tam.tersi (bi
ldkia) onu derin ödev ve soraı•ları kar
ıunnda düıündürmek demektir. 

Mecmua - Dergi 
Örnek: Niçin bizde fikir dergileri 

az çıkıyor? 

Mecra - 1 - Yatak, 2 - Akağı 
Örnekler: 1 - Nehir yatağını te -

ınizlemek 

2 - l'ağmur Ruları için akağı yap
ınalt. 

Maman - Sanık 
Menfaatperest - Asığcıl 
Örnek: Memleket lılerinde aaığcıl 

Mesken - Otru 
Merasim - Tören 
Örnekler: Dün yeni bir resim ser 

gisinin resmi küşadında bulunduk -
Dün yeni bir resim sergisinin açım tö
reninde bulunduk. 

Reislciimhura askeri merasim ya -
pılmak usuldendir - Cunıur Başka
nına süel tören yapılmak usulden -
dir. 

Merkezi siklet - Dengey 
Örnek: Fransız parlamentosunun 

den(IC!Ji şimdi yarı - sağdadır. 

!\lerhale - Yüğrüm 

Örnekler: Dil işi büyük lıareketin 
yeni bir yüğrümüzdür. 

Meyi, temayül - Eğlim, Eğginlik 
Örnekler: 1 - Oğlunuzun resme 

eğlimi olduğunu biliyorum. 
Müeyyide - Berkite 
Örnek: /Jütün kanunlar devrim saır 

gasının birer berkitesi olmaktadırlar. 
Müdevven - Dergin 
örnek: A ... nın dergin/eri arasın -

da bu isimde bir eser hatırlamıyo

rum. 
Müessir - Etkin. dokunaklı 
1 - Dokunaklı bir ses dinlemek 
2 - Etkin bir tedbir bulmak. 
Mühim - Önemli 
MükUat - Oden 
örnek: Hayır ı·e hizmet iılerinde 

en büyük öden, vicdan rahatıdır. 
Millkf - Sivil 
Mülahaza - Düşün 

Örnek: Bu işte ne düşünde oldu -
ğunuzu söylemediniz. 

Münevver - Aydın 

Örnek: Bir derrim ancak Cll/dın ve 
ileri kafalar üstünde tutunabilir. 
Münakaşa - Aytışma 

Örnek: Bu iki adanı arasında her 
aytııma, kaı·.qaya varır. 

Münakaşa etmek - Aytışmak 
Münavebe - Srralaşma 

Örnek: Gece nöbetçileri araların -
daki sıralafmaya göre çalışırlar. 

Mürebbi - Eğitmen ı 

J\tüsadere - Alanç 
Müsadere etmek - Alançetm_ek 
Örnekler: 1 - Osmanlı imparator-

luğunun son zamanlarına kadar a -
lanç u11ulii devam etti. 2 - Kanun 
cmretmekRizin kimsenin malı alançe· 
dilemez. 

l\füsa,·i - Eşit 

Örnekler: Türk kanunları karşısın-
da. bütiin y11rtda1Jlar eşittir. 

Mü~tahsil - Üretmen 
Müstehlik - Yoğaıtman 

Türkiyede yoijaltmanlarla üret -
menler ara!lında asığ <menfaat) kav
gası yoktur. 

Müstakil - Erkin, Bağınsız, 
Misal: 1 - Biz müstakil bir mil -

lelin çocuklarıyız - Biz erkin bir u
lusun çocuklarıyız. 

lstikldl mÜC"adelesi - Erkinlik sa-
ı•atıı, 

2 - Müstakil mcb'uslar - Bağın -
sız saylavlar 

Türkiyede mahkemeler müstakildir 
- Türkiyede lıafmerlcri bağınsızdır. 

Müsavat - Eşitlik 

Türkiyede kadın, erl•ek eşitliği cü-
muriyetin eseridir. 

Müsrif - Sarnrgan 
israf - Sarnrganhk 
Örnekler: 1 - Saı·urganlığın sonu, 

avuç açmaktır. 2 - Savurgan iki ya
kasını bir araya getiremez. 

l\lüstacel - Evgin 
Örnekler: Yurdu bayındırnıak ev -

gin işlerimizin başında gelir. 
l\lüşahede - Görüm 
Tarzı rüyet - Görüş 

Örnekler: 1- Son Almanya gezin -

Gündüz ıJk, gece 
son tramvaylar 

Mecldlyeköyllnden: (tık) EminönUne 6.45 
- (Son) 18.45, 

ŞlşlJdcn: (İlk) Tünele 5.40, EminönUne 
6.15, Bcyauda 6.20, Sirkeciye 6.25 - (Son) 
Beyazıda 23.30, 'l 'tlnele 23.40; 

Kurtuluştan: (İlk) Bcyazıda 6, EmtnönU-
ne 7,15, (Son) Beyazıda 23.10; , 

!\laçkadan: (İlk) Beyazıda 6.15, EmınönU
ne 7.10 - (Son> Beyazıda 23.20; 

Uarblycdeıı: lİllq l<~atlhe 6.30, Aksaraya 
6.40 - lSon) Aksaraya 23.30, Fatihe 24; 

l'Unl'lden: ıllk) Şlşlly~ 6 - (Son) 24; 
Bfobekten: (İlk) t;mlnönUne 5.45 - (Son) 

Emlnöntıne 23.40, Beşik taşa 1; 
Orta.köyden: (İlk) Aksaraya 5.50; 
Bealktaştan: (lllt> Bebeğe 15.25, EmlnönU

ne 5.35, 1''at1he 6.30; 
EmJniinUnden: (İlk) Bebeğe 5.55, Kurtu

luşa 6.35, Maçknya 6.40, MecldlycltöyUııe 

7.17, (Son) MccldlycköyUne 19.15, Bebeğe 
24.20; 

Sirkeciden: (llk) Topkapıya 6.12, Edirne
kapı.sına 6.14, l"edlkuleye 6.17, Şişllye 6.55, 
Taksime 7.35 - (Son) Edimekapısma 23.55, 
Topkapıya 21, Yedikuleye 24.5; 

Bfoya:ııttıuı: (İlk) Kurtuluşa 6.40, Maçka
ya 6.515, Şi§llye 7.2 - (Son) Kurtuluşa 23.55, 
Maçkaya 24, Şişliye 24,12; 

Fatihten: Cllkl Harbiyeye 5.46, Bcşlkta -
ııa 7.10 - (Son) Bcşlktaşa 21.20, Harbiye
ye 23.20; 

EdirnekapıııuıdWl: (İlk) Sirkeciye 5.45 -
(Son) Sirkeciye 23.25, Ak.taraya 24.25; 

Aksaraydan: (İlk) Topkapıya, Edimekapı
sma 15.25, Yedikuleye 5.30, Harbiyeye 6, Or
taköye 6.3.5 - (Son) Ortaköye 21.30, Har
biycyo 22.50; 
Topkapıdan: (İlk) Sirkeciye 5.45 - (Son) 

Sirkeciye 23.80, Aksaraya 24.35; 

l'."edllmleden: Wk) Slrkcclye 5.40 - (Son) 
Sirkeciye 23.35, Aksııraya 24.40. 

Sirkeci - Küçük çek
mece trenleri 

Sirkeciden KUçUkçekmeceye: 6.25 (!'azar 
gUnlorl işlemez ve Balıklı ile Floryada dur
maz), 7.25, 8.25, a.go (Balıklıda durmaz), 
lv.SO, 11.30 (Balıklıda durmaz, Ye§llköyde 
kalır.), 12.4, l3.20 (Balıkh ile Zeytlnbumun
da durmaz), 14.20, (Balıklıda durmaz), 115.30 
(Balıklı ile ZeyUnburnunda durmaz), 16.15, 
17.15 (Balıklıda durmaz), ıs (Balıklıda dur
maz, Yeşllköyde kalır), lS.30 (Yenlkapı -
dan Zeyltnbumuna kadarki duraklarda dur
maz), 19.20 (Balıklıda durmaz), 20 {Balık
lıda durmaz), 20.SO (Kumkapıdan Yenlma -
halleye kadarki duraklarda ve Floryada dur
maz), 21 Balıklıda durmaz, Yeşllköyde ka
lır), 22 (Balıklıda darmaz, Ye,lköyde ita -

lır), 23 . .58 (Cumartesiyi pazara, pazarı pa
zarteslyee bağlıyan gecelerde işler ve Balık
lıda durmaz, Ye,şllköyde kalır). 
l"~llköyden Sirkeciye: 6.5 (Balıklıda dur

maz), 6.30 (Balıklıda durmaz), 6.51 (Balık
lıda durmaz). 7.315 (Zeytlnburnundan Samat
yaya kadarki duraklarda durmaz), 7.55, s.22 
(Zeytlnbumundan, Yenlkapıya kadarki du -
raklarda durmaz), 8.51 (Balıklıda durmaz), 
9.31 (Zeytinburnu ile Balıklıda durmaz). 
10.3$ (Balkılıda durmaz), 11.40, 13.03 (Zey· 
tlnbumu ile Balıklıda durmazı, 13.18 !Ba
lıklıda durmaz), 14.30, 15.47 (Balıklıda dur
maz). 16.40, 17.40 (Balıklıda durmaz), 18.30 
(Zeytinburnu ile Balıklıda durmaz), 19.33 
1 Balıklıda durmaz), 19.55 ve 21.20 (Zeytin
burnu ile Balıklıda durmazlar). 

TN'nlt'r Slrkl'Cldrn Kumkapıya, '7 Yenlkapı
ya 11, Samatyaya ı;ı, Yoolkuleye 19, Balık
lıya 22, Zeytlnburnuna 24, Yeni Mahalleye 
28, Bakırköye 31, l.'etllkiiye 89, Fıoryaya 46 
daldkada gelmrktedlr. 

KUçllkçr.kmecrden: 6.40, 7.25 (Pazarları 
işlemez), 8.40, 9.21, 10.28, 11.30, 12.53, 14.20 
l~.37, 16.30, 17.30, 18.20, 19.45, 21.10. 

(Bu tlrcnlerln hepsi 111' dakika llOnra 
Floryaya gı-llr ~·o ~·olcu alır), 

Sobacı Keğork aleyhine 
açılan dava 

Sırmacı KE"gork aleyhine ko -
misyoncu Yaşar tarafından açılan 
bir davaya Sultanahmet ikinci 
sulh ceza hai<yerinde dün bakıldı. 

Davacı Yaşar, Kegorkun kendi 
aleyhine birkaç top kumaşını alıp 
ıonra aldığını inkar ettiği yolunda 
isnatta bu~unduğunu, daha son -
ra da sövüp saydığını iddia edi -
yor. Buna karşı Kegork, Yaıar a
leyhinde yedi kostür.; lük kumat 
alıp sonra inhar etmekten ~ikayet
te buiunduğunu,bu mesele hakkın
da t~hkikat yapıldığım, kendisi -
nin Yaşara ıövmediğini anlatı, 
yollu cev'lo verdi. Hakim Salahat
tin Demirelli sırmacı Kegorkun 
avukatı Sadl~llahtan da bnzı iza -
hat aldı. Şahitlerin çağırılması ve 
Kegorkun ş;kayetine ait dosyanın 
şimdi nered~ bulunduğunun öğre

nilmesi ku<'rile, duruşmayı başka 
güne bıraktı. 

tisindeki nöriinıleriniz hakkında bir 
kônferans ı·erir misiniz? 

(Arkası var) 

Bravo Uşaklılara 
_..(Haşı ~ uncu sayfada) 

yerinde paslar, futbolün hakiki 
zevkini seyircilere &§ılıyordu. 

Nazminin dfüenli vurutları ve ta
kımı idare.si gözden kaçmıyordu. 
Uıak takrmında ıoliç oynıyan Me
lihin atak oyunu, ani sıyrılıt ve 
dalııları lzmir defanaını karıştı -
rıyor ve çok mütkül bir duruma 
sokuyordu. 

Dakikalar ilerliyor, her iki ta -
raf da gol çıkaramıyordu. Oyu -
nun 38 inci dakikasında Utakın 
canlı bir akıtı lzmir kalesine ka
dar uzandı. Bir iki anlaımadan 

sonra Melih müdafii kolaylıkla 
atlattı ve u,akın ilk golünü yaptı. 
Bu gol tribündeki yüzlerce lzmirli 
tarafından sürekli surette alkış -
landı. tık aolün u,ak tarafından 
yapılması İzmir takımını daha 
çok harekete getirdi. lzmir takı -
mındaki her oyuncu canla başla 
çalı§ıyor ve sayı yapmak için di
diniyordu. Devrenin bitmesine 3 
dakika var. Top Utak kaleıi önle
rinde dolafıyor. Karıtık bir durum 
oldu. Kaleci baska bir durumda .. 
topu beklerken Fuat iki metreden 
hafif bir vuruşla lzmir~n beraber
lik sayısını yaptı. İzmir lehine ve
rilen bir penaltıyı Cemil atamadı. 
Devre bir bire beraberlikle bitti. 

ikinci devre 
ikinci devre hatladığı zaman 

göze batan bir durum vardı. Her 
iki taraf da kazanmak için oynu -
yordu. Bu devrede oyun daha sert 
ve çetin gidiyordu. Kartılıklı akın
lar devam ediyor, iyi vurutlar al -
kıtlanıyor, güzel paslarla yapılan 
initler her iki taraf için takdir 
topluyordu. 
Uıak bölgf'sinin giicünü ve o -

yununu görmiyenler hayret edi -
yorlar ve <Amulo!-Lnua bir huca -
ğmda yetişen varlığı sevinçle gö
rüyorlardı. Son dakikalar yaklat
tı. Tribün~ek= ıeyirciler "İzmir, 
gol isteriz!,, diye mütemadiyen 
bağırıyorlar ve heyecanlarından 
herkes yerinden fırlıyordu. İzmir 
ağır basmağı. ve çemberi daralt -
mağa başladı F orlar bütün ener
jilerini sarf ederek çalıııyorlar ve 
u,aka bir goi daha yapmak için 
çırpınıyorlardı. 

u,ak son cakikalarda dahi e
nerjisini muhafaza ediyor, gücü
nü ve bilgisini gösteriyordu. O -
yunun bitmesine 3 dakika kaldı. 
Uıak akınları aıklattı. lzmir kale
sine kadar dayandı. Kısa ve ıeri 
paslar kale önünde devam edi -
yordu. Bir ar&lık Utak solinıaydı 
Melih topu hmir ağlarına takti. 
Fakat daha ör.ce endbol olduğu i
çin hakem saymadı ve oyun bir bi
re ıon buldu. Bu sonuç pek tabii 
idi. U,akın lzmir ve Ankara aya
rında olduğur.u bu fili ıonuç Türk 
ıpor efkarı umumiyesine göster -
mit oldu. 

• • 
Avcılar arasında 

latanbul Avcılar Cemiyetinden: 

Hava kurumuna 
yardım 

IJll!F""(Başı 9 uncu sayfada) 
kirdağlı Hfüıeyin ve Bulgariıtan • 
dan )eni gelen Mehmet Pehlivan
lardır. Bu giireıçilerin hepsi tim • 
di İstanbuldadır. 

Kara Ali - Üç ıene Türkiye 
birinciliğini kazanan bu pehlivan 
iki :ıene kadar güreıten çekilmiıti. 
Bu ıene tekr~r güreşe batlamıttır. 
35 va tında, 11 O kilo ağırlığında 

ve 1,87 boyur da olan bu pehJiva -
mmı7la cidden övünebiliriz. ilk 
hamleleri çok tehlikeli ve önürde
§İni (rakibini) bu anlarda pek çok 
defalar yenmekle ün almııtır. Tek 
çapraz ve pac-a kasnak oyunlarıy
la tanınnııftır. 

Mülayim - 35 yatlarında, 1,88 
boyunda ve l 08 kilo ağırlığında 
olan bu pehlivanımız ıon iki ıene
de unünü artırmıı pehlivanları -
mızdandır. Hk anlarda müdafaa 
vaziyetind,.. bulunur. Rakibini de
ner. Çok kuvvetlidir. Güreı uza • 
dıkçl\ açılır ve hücuma geçer. Fev
kalade nefedi ve ıüreklidir. 

Son Buraa güretinde iki ıaat 
kadal' gürefmelerine rağmen Ka -
ra Ali ile yenitemediklerini yaz • 
mal< kafidir sanırız. Ayaktan elen
ıeai ve tek paça oyunlarında pek 
mahirdir. 

Tekirdağlı Hü•eyin - 27 yaıla
rında, 114 kilo ağırlığında 1,75 
boyunda olan bu kıymetli pehliva
nımız çok genit omuzlu ve hüyük 
göğüslüdür. Çok faal ve çetin 
bir güreşçidi ... Bu yıl yapılan gü -
reılerde me!hur rakipierine kartı 
muvaff akiyetler kazanmıftır. Çift 
çapraz, çift kazık ve ayaktan bo -
yunduruk oyunlarına dayanmak 
imkansızdır. 

M eltmet - 26 yqında 1,80 'bo
'YUnda ve 95 kilo ağırlığında olan 
bu genç pehtivanımız Bulgaristan
dan yeni geJen muhacirlerimiz -
dendir. Edirnede Çoban Mahmu
du yenerek baıpehlivanlığa yük -
selen bu genç çok çevik, kapıcı ve 
rakiplerini yenicidir. Az zama~da 
yükselen bu genç Bursada Kara 
Ali ile yaptığı son güre§te cidden 
beğenilmi§tİr. Alttan kolbaıtı ve 
ya1'baş oyunu ile rakibini yener. 

B:ı Pazar yapılacak güreşl~rde 
başı kimin kazanacağı kat'iyyen 
kestirilemez. Bu dört rakibin za -
man zaman biribirini yenmeleri 
de nazarı ;tlbara alınırsa güre§le
rin çok heyecanlı olacağı anlatıl
maktadır. 

Bu güreşe girmek için bugüne 
kadar İıtanbl•la gelen pehlivanla
rın aeyııı kırkı geçmektedir. Ara
da eaki giire!çiler tarafından hu -
ıusi karşıla,malar da yapılacak
tır.Gelenler arasında Şumnulu Sa
lim, Göne!tli Hamdi, Adapazarh 
Cemal, Maniıah Rifat, Mandıralı 
Ahmet, Çobfıın Mahmut baıaltına 
güreıeceklerdır. Büyük ortaya 
ve küçük ortz.ya güreıecek pehli
vanlu dan bir kıımı da ıunlardır: 

Ali Ahmet, Hayrabolulu Mus -
taf a, Sındırgılı lbrahim. 

Diğer sürf'f ecekler araıında da 
Yamalı Hüıf'yin, İzmitli arabacı 
Hüseyin, Şileli Rahmi, Bursalı Ha
san, Balıkesirli Etem, Karamür -
selli Hilmi, Sarayköylü Ahmet, 
Karamürselli Musb.f a, Küçük Ka
ra Ali, Balıkesirli Koca Mustafa, 
Gelibolulu Remzi başta geliyor -
lar. 

Her sene olduğu gibi bu ıene de 
Anbarlı ve Avcılar köyü mer'ala
rı Kotova da dahil olmak üzere 
kiralanmıştır Bu mer'alarda av -
!anmak istiyen cemiyet üyelerine 
mahsus ( otobüı) seferleri teıiı e
dileceğinder bir an evvel avcı a
dedinin tesbiti lazımgelmekle a -
şağıda yazılı yerlere dört adet fo
toğraflariJe gün ve saatlerde mü -
racaat edilerrk (karne) lerin alın
ması bildirilır. 

'""1....,_lllllllUllll•1lltl._....llllll-ILll1Wihlllll____., •• ..., .. --

Cumartui, Pazartesi, Per -
§embe: Saat 10 - 12 ve 13 - 20 
1 - Şiıli Bomonti caddesinde 

c:?miyet merkezine. 
2 - Galatada Necatibey cadde • 

•inde 288 Mürelte labrika.ı. 
3 - Eminönünde (Köprübcqı) 

Hü•eyin E;endi hanı No. 4. 
4 - Çarfıda Cuhacı hanında bi

lezikçi Armenak. 
5 - Şehzadebcqında Hilal Sine
mcuına. 
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• Mlltno !O'• - • Varsovı !4, so 
• ftrU:se1 83, - • Budıpe,te ~•. -
* Artna H , - • Blltreş r6, -
• Ceaene 818 ·- • Belırıd ~Ş, -
• Sofya H, 110 • Yokohamı 31. -
: Amıterdım 811, - * Altıu 941. -
• Pra~ 100. - * Mecidiye .59, - 1 

J BugUn 
İSTANBUL: 

• Srotho'm 3t, -· • Bnklot !30, - 1 

11:----·------ Ç~~!er ----
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• f>' eyYork 0.79C.O .. Viyana 4.~9 
'f.. Parls lt.<13 .ı • Mıdrld S.80~ 
• Mlllııo U~- • Berlln 
• Brtltseı 4.1175 '!.. VıqoYı 
• Atlnl l'3 ~" • BadıpeŞte 
• CencYre 2.4~2'1 • Blltres 

1,9136 

4,SOi'~ 

4,48-
77,9017 

• ~ofya 63,77S • Deluad ;14.!IS-
• Amsterdam ı.ıw~ • Yokohımı !.743S 
• Prıı 18,09'/~ • l\Jostôva f~-
~ .,. .. 
:---1! S HAM----
• fs Bankası 9.5•>- Tramt'ay ~9,-
Anıdolo nı.10 • Çimento as. 11). ıs 
ReJl,..r t.6d ünyoo .. oeı. -,-· 
f Slr. Hayr_tye 1.5 • ..!.. ~ır.t De!. -,-
•Mcrk'iiB~kası sa ııo Balya -.-
"f lT - . . sııort! -,00 ~art m. ecza • 

eomontl 11,40 Telefon - -- . -:!•!!krazlar- tahviller " 
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... , ~ 
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okuluna 
girme ıartlan 

Manda araba6ı çarptı, ' O~l ıündilz okulu Te parasız-
... ' dır.t "'-•~-a" müddeti iki ""ldır. öldii VllVJll " -. -.ı..,. Yazılma zamanı bir aiuıtoıtan 

Adanada Mevlut oğlu Yuin a • 31 ağuıtoaa kadardır. Bu tarihten 
~Cla birisi sürmekte old:ıu ca- ıonra va·pılacak batvurmalar ka • 
~ ..,... ,,_ 

llt.Ua arabasını Süleymanm oğlu bul edibmyecektir. 

~~e~an ad~a !,i;iıi~ .çarptıra Buraya gireceklerin yqlarmm 
~ .ayağından .. Y!J'alanmaıma ıe • 18 den k~, 24 ten büyük olma• 

'bıyct vermipir. • - .- "'• T ~ .-.... .,. maıı lbrmdır. Bu yaf arumda 0-

1~ ~vı cdilıiıek Uzere memle • larılann 'awni zamanda aab;lik • 
•et h .. -~~ • -.. •-•d' -:)'~ ... 1 ,, _ ""°'" a.'"4Uleıme kaı ın.:!!f. ~~ .!; lerini yÇmıf veya hiç olmazıa 
~~ada ilk"i':d:viai yapılmıt ve 
uır ı.. ~-.t .... , ~- - ıon y~klamalarmı yaptımııt bu • "' . ·~~ı.: sonra tekrar muayene • 
•~ne lv1U"in .. görül~ek • derecede lunmaları ı~:,_ktir. 
rapor \•eHı~~ ı:.taneden'Çık"a" • Okula ıireCelderin dotrudan 
nlını~tır. do,;;.. ııhhat ı,;kanlıirm ~ .. veya 

"' Köyüne varan Süleymanm öldü· il iiJ!hat di;"t!il~erine iıtida 
&Ü 4:abıtaca hib~~.,. ve~ u:C·bqvurmalan l~ımdır. 
' _J. ·-.. .. .. • .. f'!"..... ""' .. "" ~ kul . .,,,.,, k . . • ku c~ı ınuayene4edilmek üzere :Ada· nt. Bu o a aume ıçın t'rta o • 
na *"• ..... ..,... ,. . . . . ı~!..._ · ... "' Y!- getirill;ıi iç~köy ihtiyar lu bıtımııt o ™ §&rttD'. 
lleyetiıie· b-=~1:.l!~!.~ · ,,.u_1:. · I ~ ... :6';;~ ~~ ' • 

ı uınamı§lır. '!!l 
C 

.. """ q, ... .... ..,_ • . __________ .. 

· eaet;~memleket . hutaneıi ölü 111 

~~~ı,;_İne ,~tirilerek mu-
1 Vapurculuk 

&yeneaı van 1---:i!f:. .. ""'s,··ı m ~41 - .... 

n~ ..... ::~ .. '!~~._::yman · TORIC'ANONIM ŞiRKETi 
y~~"}!-bit olun~~r., -. 

t.1ı ~anan arabacı ı hiddüDd!, Jıtanbul Acentahjı 
d_ lcika:t~ve b.kiı:'t~yapı~akt:' • ~J~~~T~!~n: ~25 

il". 

Karabiİa Yolu 
Stebze halinCle cfükkanların BARTIN vapuru 6 Temmuz 

c -

hepsi "'trri~lifu ~~I aaat 20 de Kara-
y ~ı .,....,. • aa .,..,, ,tiW!J.&•aauar. 
, eni ıebze halindeki ~ükkln ·''liıllıiiiiiııim _______ .. 1 y.. ~ ,... ~ .. il 

~ın reri kalan kiımı dn dün ta·ı·-----------... ~nıen k;;at:'nm1!Yr~ Deniz ~ H A S T A L A R 
f~daki 'dÜkkinlara i.hkli çok bu- Derdlnldn denlarını öfrenmek 
lundufu..., için buradaki düldcinlar ve .ı.ııa~bÜİlnak isterseniz Dr. Mus • 
oll .. • •• ..... ıt ~· • -

tene· 450 - 500 liraya tutulmufbır. tafa Hakkının (KAPLICALAR 
IÇ°ia~fta, sokak taitf~d:ıci dük- HAKKINDA GENEL BlLGlLER) 
li'&nlar da eene mvhunmen fiyat- f.imlnde yeni ~ikan kltabmı okuyu · 

• - t b na. Fiyatı 10 k&ruf. Tevzi yeri 
l~dan fazlaınl'_tufulmuttur. Se ; Vaktt ,.matbusı. 
ze halinde 6967 lira harcanarak Kitapçılarda bulunur. 
aİri bir apt~!ane yapılmasına b -ı••••lliim•••••••lllil 
rar "verftİiittir. 

Şlklyefler, dilekler 

Adamızın hali 
Büyükadada birkaç gün yaşıyan 

blr tanıdık bize ıunları yazıyor: 

1Jlıld neıniryollar1 ue limanıorı isletme Umum i~aresi ilanları 
Muhammen bedeli ile mikdar tarı atağı da yazılı lastik malzeme 

5. 8. 1935 taıihinde Pazartesi günü saat 15 30 da kapalı zarf usulü 
"Yahu, bu Adanın hali nedir? Buna 

benzer yerlerde görülen kolaylık bu.. ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu ite girmek iste .. 
rada heyulA gibi ... Nasıl pllj, nasıl yenlerin 1480.65 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun ta .. 
sayfiye? Şurada Varnada diikklnlar yin ettiği vesikalar ve ite girmeğ e manii kanuni bulunmadığına da· 
sabahlara kadar açıktır. Ucuzluk mu 
ucuzlukl Kolaylık mı kolflylıkt Ada- ir beyannJ\me ve tekliflerle ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
da ise akşam üzeri dükk!nlar kapa - reisliğine' vermeleri lazımdır • 
nıyor. Ortalık zifiri karanlık. Saat Bu ite ait fart.nameler parasız olarak H:'l.yc.larpa§ada tesellüm ve 
dokuzda tıs yok. Seyyah celbi için 
alınmış tertipler böyle mi tecelli et • ıevk müdürlüğünde, Ankarada Malzeme d~iresinde dağıtılmak • 
melidir? Et, erzak, sebze, meyveler tadır. '- (3820) 
Jstanbuldan pahalıdır, ateş pahası! 32 Kalem lastik malzeme Muhammen bedeli 19742 lira. 
Rıhtım üzerine sandalye attırmıyor -
lar. Örfi idare nrmış gibi bir du • Muhamm~n bedeli ile mikdarı afağıda ya:t."ılı balata kayıtlan 
rum 1 6. 8. 1935 Salı günü ıaat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 

Benim bildiğim Adada yazlı kışlı .bina;ı4nda'" satın alınacaktır. . 
oturmayı tercih edecekler bile var -
dır: Ancak şu cemiyetle yaşama, şu 
pJAj \"e sayfiyeler için burnumuzun 
dibinde yapılan kolayltklan olsun be· 
nimeseler._ Eksleben, Vişi, Eviyan 
gibi su, hava şehirlerindeki kolaylık· 
lar sonra gelsin . ...,, 

Üsküdar için belediyeden 
dört dilek 

tlıküdarda Paşalcapısında Nacl Re
cai imzmile mektup yazan bir okuyu· 
cumuz, belediyeden birkaç dilekte bu· 
lunuyor: 

1 - Uskiidarda Sultantepesi n Ha 
cı Hasnahatun mahallesinin "' ve o -
civarın yol ihtiyacını gidermek için 
Uskiidar iskelesinden Sultantepesi 
karakoluna deniz tarafından · bir Yö1 
yaptırmak faydalı olaiaktır. Bu"yo!: 
lun" oradaki boş araziden· ve s·usuz baf 
dakl evler arasından geçmesi müm • .. 
kündür. Bu yolun Sultantepesi kara· 
kolu yanından eski Özbekler tekkesi 
önünden Arap zade mahillest tepe -. . ...... 
sine ve o tepedeki orman kenarından 
tramvay caddesindeki fıstık f ağacına 
kadar da uzatılması münasiptir. 

~ .. -
2 - Usküdardan Paplimaruna ka • 

Bu ite girmek isteyenlerin 641.25 liralık muvakkat teminat ver .. 
meleri ve kanunun tayin ettiği ve sikalar ve ~şe girmeğc manii kanu• 
ni bulunmad1ğ;na dair beyanname ve teklifler ile ayni gün saat 14 e 
kadar komisyon reiıliğine vermeleri lazımdtr. 

Bu ite ait tartnameler paraıız olarak Haydarpatada tesellüm ve 
ıevk müdürlüğü.ide ve Ankarada Mal~eme d3.iresinde dağıtılmak • 
tadır. • (3821) 

Balata kayıtı 100 m/m 1400 metre"/ Muhammen bedeli 
Balata kayıtı 120 m/m 1000 metre 8550 lira 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19.cu tertip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 
~üyü.k ikramiye : 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 lira lıkikramiye• 

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır ••. 
dar olan caddenin toprak tesviyesi I!"". -----------------------------

yapıJarak tramvay hattı ! döşetilmesi ••••••••••••-.•'•--•••-------
o civarlar için .. çok faydalı ~ olaeaktır. 
Bunun için halk' tarafından belediye 

...., .,. r • ,.., ...,. 
ba§kanJıfına birçok fmzalı bJr mazba-
ta da· verilmfıtf. 

3 - Usküdardan Pqalimanma ka· 
dar olan yol çok karanlıktır; elektrik· 
le aydmlablmaaı llzımdır. 

4 - Susuz bağyokuşu çok diktir ve 
kaldmmsızdır. Bu yokuşa taş kaldı • 
rım konulması halkı güçlükten kurta· 
racaktır.WBu arada yokuştaki dikliğin 
de f ennt usule 

00

göre azaltılması müm· 
~Un olursa çok daha i)i olur. 

Matbaamıza gelen aerler4en:

Deniz 

Denizyolları 
iŞLETMESI 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade 
--• Han telefon: 22740 __ .. 

Mersin Yolu 
INEBOL U vapuru 7 Tem

muz PAZAR günü aaat 10 da 
Merıine kadar. (3773) 

C. H. P. Genel 
Sekreterligınaen: 
Dağılan Türk ocaklarında a

lacağı kalanlara ödeme yapıl • 
mak için yeni bir karar verildi. 
Bu karara göre: 

A - Aylıktan, kitap parasın
dan alacaklı olanların bu ala -
caklermın tamı, 

B - Alacaklannın tutarı 500. 
lirayı ıeçmiyenlerin bu miktara 
kadar olan alacakları, 

Agvalık Yolu 
&ANDIRMA vapuru 6 Tem

muz CUMARTESi GONU 17 
Türk Kaptanlar ve Makinistler Ku· de Galata rıhtımından Diki-

rumunun hamladıfl bu mecm-ua 1 

C - Alacakları (2.000) li -
rayı geçmiyen aoıyetelerin bu 
miktara kadar olan alacakları. Temmuz deniz ~nlikJerf haberJerile liye kadar-. (3774) 

güzel bir tekilde çıknugtır. Renkli ka· •---------------
pak içindedir. Seçme )'Ullar ve resim· Trabzon Yolu 
Jerle bir meslek ve ıp0r mecmuası ol· ERZURUM vapuru 7 Tem • 
mata savatmaktadır. Tasiye ederiz. 

PERŞEMBE muz PAZAR ıünü aaat 20 de 

General Halil, meıhur casus Llv· Rizeye kadar. (3794) 
rensin teklif ettlfl iki milyon Ura - .. _____ ZA-•Y•l•----
meaelesini bugün · çıkan (PERŞEM· 

BE)ye anlatıyor. Boiazhyan nüfuı memurluğun-
Faruk Nafizin, Ercüment Ekre 

min, Behçet Kemalin, İbrahim Alaed: dan aldıiım nüfuı tezkeremi zayi 
dinin, Suat Dervişin, Sellml izzetin, ettim. Ye'1iıini çıkaracağımdan 
Mahmut Yesarlnin güzel yazıları -var· eakiıinin hükmü yoktur. (8021) 
dır tavsiye ederiz. Oualıim 

ZAMAN BiR ROYADIR 

Ödenecektir. ilgililerin belge
leri ile C. H. P . Merkezindeki 
Türk ocakları heıaplarmı arıt • 
ma komisyonuna baıvurmaları il 
ilin olunur. (3819) 

KiRALIK VE SATILIK KÖŞK 
Erenköyünde Suadiye hat bo

yunda iki buçuk dönüm miktarı 
bahçe derununda iki kuyuıu ve e

lektrik teıiaatı mevcut dokuz o • 
dalı nezareti kimileyi haiz kötk 
kiralık ve satılıktır. Görmek isti• 
yenlerin yanındaki kö!ke müra • 

BugUnkU Franınz temaşa edeblya - 111•1•••••••••••-. Ulat eylemeleri. 
tının en me§hur slmanalrmdan biri Hayatın neşesi 
olan H. R. Lenormand'ın "Zaman bir d 1 1 kt 
rüyadır,, blmli 6 tabloluk piyesi dill - nç o ma ır. 
mize çevrilerek Varlık neşriyatı serisi H o R M o B 1• N 
arasında neıredilmittir. Fiyatı 30 ku· 
ruştur. Datıtma yeri Muallim Ahmet 
Halit kitaphanesldir. Tabletleri 

VARLIK_ Bu san'at ve fikir mec· Yorgun vllcutlara dinçleıtirir 
muasının 1 temmuz tarihli sayısı bir ı•ktı·darsızlıgv 1 
çok güzel yazılarla çıkmıştır. Mec · 
mua bu say181nda Vedat Nedim Tör· ve 

Okunacak 
en güzel kitaplar 

Dün ve Ymın Külliyatındadır. 

Okunacak 
en f aydah kitaplar 

Dün Uf! Yarın Külliyatındadır. 

Un "Kör" adlı piyesini de tefrikaya En bflyflk kolaylıkla 
bqlamıştır. Bel gevşekliğini 

Yeni ADAM - 79 uncu sayun çık· alınabilecek kitaplar 
mıftı. Tanınmış yazıcılann yazılarile giderir, yaıamak neıesin Dün ve Yarın Külliyatındadrr. 
doludur. R~imlerle süslenmiştir. Fi· iade eder. Eczanelerde bu'u Otuz beş cildi çıktı. Her ay üç cilt 
yatı on kuruştur. nur. lıtanbulda fiati 150 çıkar. 

BELEDiYE MECMUASI - Jstan· Kr. Tafıillt için Galata Posta Satıı yeri: 1 
bul belediyesi tarafından rıkarılan bu k ı 1255 VAKiT M b 3 u u!u .. at aası - Istanbui 
mecmuanın 155 ve 156 ncı sayıları .. .il _ ; ~ 
gtlzel bir tekilde çıkanlmııtır. 
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2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 
w 

üzerinde halisliğin timsali 
~ -... ........... .._ 

olan w markasını arayınız. 

.. 

lstanbul asliye ücüncü hukuk 
mahkemeainJ en: 

Hcı.va Huriye tarafından koca
ıı Şevki aleyhine 935/ 852 Nr>. aç
tığı bofanma davaıı üzerine gön
tlerilen arzuhal sureti iade edilmiı 
ve mumaiteyhin ikametgahının 

• • ..,,, ı , 

m~hul olduğu mübaıirin mqru -
., """' .. '10# • ,. 

batindan ve zabıta tehrinden 

l 

~' ·~ 

l lat. Levazım Amlrll§I Satln 
AlmaKomlayonu lllnlar1 

A KURUNun okurlarına hizmeti 

Verdiğimiz kuponlar 
(Küçük ilin) larınız için 
kiğıtpara hükmündedir 

KURUN her sayısında size bir hizmet kuponu sunuyor. 
Bu h"Uponlan kesip saklayanlar, gazetemize bastrracaklan küçük 
ilanJarı için bunları kağıt para gibi kullanabileceklerdir. 

Küçük ilan nedir? 
Küçük ilan <fudiklerimiz ilanlar ileri memleket gazeteleri -

nin hemen hepsinde sayıfalar doldurur. Bunlar tecim (tica
ret) sıfatı, yahut resmi bir zor olmaksızın yazılırlar. Her taknn
dan okurlarin bir türlü medeni ihtiyacını gidermeye yarar. Bazı 
kısaltmalarla iki üç satır içinde bir kimsenin istedikleri uzun u
zun anlatır. 
Bir ev, bir dükkln, bir bahçe, bir oda, bir yer mi kiralamak istiyor -

sunuz? Yahut böyle bir yeri kira f le tutmak ihtiyacında mısınız? Va· 
sıflarr, şartları nedir? İstediğiniz kiralamak, kira ile tutmak değil de 
satmak, satın almak, yahut buna benzer bir iş mi yapmaktır? 

Bir hizmetçi, bir uşak, bir sütnl ne, herhangi bir derse bir işe özel 
(hususi) bir öğretmen (muallim), bir usta mı arıyorsunuz? Nerede 
bulunduğunu bilmediğiniz bir eski kitap, bir eski mecmua nüshası mı 
istiyorsunuz? Bir şey, bir fikir, bir şa;>ia, bir dedikodu üzerine bilen -
)erinden, uzman (mütehassıs) lann dan bir şey mi soracaksınız? Bilme· 
diğiniz bir adresi mi öğrenmek ihtiyacındasınız. Kendinize, bir tanı -
dığınıza bir iş mi istiyorsunuz; yahut yapılacak bir işiniz, çalışhrılacak 

daimi yahut muvakkat bir hizmetiniz var da buna göre bir işçi, bir 
işadamı mı bulacaksınız? 

Yabancı memleketlerde bunların daha başka tiirlüleri var: Evlene -
ceksiniz de kendinize göre bir kız, bir kadın, yahut evlendirilecek bir 
uza, bir kadına göre güvey mi araştırıyorsunuz? Bütün bu ihtiyaçları 
gazetelerin ikişer üçer satırlık ilin Jarı giderirler. Gazete idareleri bu 
hinbir çeşit ihtiyacın sessiz sadasız pazar yeri gibidir. lstiyenler böy 
le bir iJAnın cevabını yine gazeteye bastırırlar. Yahut böyle yapmazlar 
da cevaplarını dilerlerse açık, dilerlerse kapalı bir adresle gazeJ.e ida -
resine bırakırlar ve lüzumunda gazeteye de "Cevap şu işaretle gaze -
te idaresine bırakılmıştır,, diye bir küçük ilan verirler. 
Şelıirler büyüdükçe, medeni mil nasebetlerin çeşidi arttıkça bu türlü 

ihtiyaçlar artar. Bunlann herbirini bir tecim madde11ı haline koyarak 
bir dükkdnuı. bir mağazanın, bir iş oda.1ının 11ermayul yapmıya im -
kdn yoktur. lmk&ı olsa da sizin, faraza Adadaki, Erenköyündeki e -
vinizden kalkarak hergün 11emt sem t, yer yer dolGJmanız için vakit kag
betmlye değmez. Sonra, bakalım. i&tediğiniz kendi bulunduğunuz ıe
hir içinde midir? Halbuki bir gazete her yere gider, her yere girer, 
ıerkeıe 11öyler.lşte bütün bu müncsebetleri gazetelerin bu küçük ilan sa 
yıfalan kolaylaştırırlar. Bu küçükiltin sayılaları birbirlerini görmi 
uen, bilmiyen. f aJcat birbirlerUe bu-luımak ihtiyacında olan kimselerin 
tanıpıalGTllU4 6ul..,...,..,.... 1"" •,,.., -.r. 

Gazetemiz bu küçük ilan yolunu açmak suretile halka yarar 
medeni bir hizmeti daha üzerine almak istiyor. Medeniyet daha 
iyi, daha güzel, daha kolay, daha ucuz demektir. 

Biz bir müddet bu medeni hizmeti daha ucuz <Ieğil parasız 
yapmaya başlıyoruz. Gazetemizin son sayıfasma koyduğumuz 
.(Hizmet kuponu) nun şimdilik ilk yapacağı budur. 

Bu kuponlan biriktirerek üstündeki tarihlerden on beş gün 
geçinceye kadar gazetemiz idaresine kaç tanesini getirirler ve -
ya mektuplan içindıe gönderirlerse gazetemi.7.e bastıracaklan bir 
küçük ilanın bir satırına karşılık, kağıt para imiş gibi, kabul 
olunacaktır. 

Ilan şartlarım gözden geçirenler bilirler ki gazeteler'de en 
az ilan ücreti satırda 10 kuruştur. Kücük ilan· tarifelerinde bu 
ücret kayıtlar altında 5 kuruşa kadar clu~r. Dem~ ki KURUN 
okurları, yüz paraya aldıkları bir gazeteyi, okuduktan, faydalan
dıktan sonra, bunun bir kuponlle de, küçük ilan yolunda bir 
ihtiyaçlarım da giderebilecekler dir 

Kuponlamnızı saklayınız. (KURUN) un küçük ilan oluk 
'(sütun) lan size açıktır. 

456 Ton Kok Kömürü 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmın edilen bedeli (ı0944) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fafbrikala r Umum Müdürlüğü Satınalma Ko .. 
miıyonunca ıs; Temmuz/ ı935 tarihinde Perıembe günü saat (15) 
te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komis • 
yondan verilir. 

'Taliplerin muvakkat teminat olan (793) lira (80) (kuruıu havi 
teklif mektuplarını mezkur günde saat (14) e kadar komisyona ver' 
meleri ve kendilerinin de) 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde • 

lıtanbul Levazım Amirliğine lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

bağlı kıtaat için 700 ton kriple kö- (3740) 

mürünün kapalı zarfına istek- 4786 ton lavamarı·n ko·· mu·· ru·· 
li çıkmadığından eksiltmesi ıs -

Temmuz -- 935 Pazartesi günü 178 5 ton kriple kömürü 
ıaat 16 da kapalı zarfla yapıla - ' 
cakbr. Tahmin bedeli beher tonu Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğünden: 

anla,ılmıı olmasına mebni 16 buçuk liradır. Şartnamesi Ko - Tahmin edilen bedeli (64717) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
misyondan alınır. Eksiltmeye gi -

dava arzuhalinin b;r ay zar- yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Um.um Müdürlüğü Satınalma KO"' 
fındn cevap verilmek üzere ila - receklerin 866 lira 2S kurut ilk miıyonunca ı6 - Temmuz - 935 tarihinde Salı günü saat 15 de 
nen tebliğine karar verilmif oldu- teminatla!'ile tekliflerini belli gün- kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (3) lira (24) kurut mıl'" 
ğundan ta!'ihi ilandaaı itibaren ka- de saat ıs e kadar Topanede Sa - kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat ola11 
nunt müddeti zarfında cevap ver- tmalma Komisyonuna vermeleri. (4485) liıa (85) kuruıu havi teklif mektuplarım mezkur günde s8" 

ıneıt:4: ı ··~umn tebliğ makamına (44) (357S) at 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa .. 
kaim olmak üzere ilan olunur. __ Sah ___ tbl_:_A_SDıl __ u_s ___ v_AKIT __ m_a_tbauJ___ rah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatti 

(8032) Nef?'iYat direktörll: Retlk Ahmet sevengU komisyona müracaatları. :(3662), 

I 


